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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/04/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25.04.2019

I – PROJETO DE   LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NºS 171 E

215/2019)

1. PROJETO DE LEI Nº 154/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE
ORIENTAÇÕES DE MEMÓRIA HISTÓRICA, PROIBE A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE HOMENAGEAR A DITADURA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECERES
DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA E COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO.
CONCEDIDO VISTA AO DEPUTADO CÉSAR PIRES.
(RELATOR AUSENTE).

II – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 124/2019, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 076/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE
DISPOSITIVO ELIMINADOR OU BLOQUEADOR DE AR NA
TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O AUTOR RECORREU À
MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO
REQUERIMENTO Nº 185/2019, CONFORME O § 4º DO ART.
182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR DEPUTADO ZÉ
INÁCIO.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÕES LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA – (REQ. Nº
223/19).

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/
2019, DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO E
NETO EVANGELISTA, QUE CONCEDE MEDALHA DO
MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO SENADOR
DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, PRESIDENTE DO
SENADO DA REPÚBLICA DO BRASIL. DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/
2019, DE AUTORIA DOS DEPUTADOS NETO EVANGELISTA E
ADRIANO, QUE CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO PREFEITO DE
SALVADOR, ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO.

DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 070/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR ERNESTO LUIS FRANÇA DE SOUSA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 200/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE MORROS, PELA PASSAGEM DE SEU 121º
(CENTÉSIMO VIGÉSIMO PRIMEIRO) ANIVERSÁRIO QUE
ACONTECERÁ DIA 28 DE ABRIL, COMUNIQUE-SE TAMBÉM
AO PREFEITO MUNICIPAL, A CÂMARA E A TODOS OS SEUS
PARES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

7. REQUERIMENTO Nº 201/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, SOLICITANDO QUE APÓS
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO MEARIM, PELA PASSAGEM DE
SEU 186º (CENTÉSIMO OCTOGÉSIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO
QUE ACONTECERÁ DIA 19 DE ABRIL, COMUNIQUE-SE
TAMBÉM À PREFEITA MUNICIPAL, A CÂMARA E A TODOS
OS SEUS PARES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 210/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
ROTARY CLUBE DE SÃO LUÍS – JOÃO PAULO, ATRAVÉS DO
SEU PRESIDENTE, SENHOR LUIZ CARLOS CASTRO
CARDOSO, PELOS 50 ANOS DE FUNDAÇÃO, FUNDADA EM
30 DE ABRIL DE 1969. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA. (3ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 217/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA UMA
SESSÃO SOLENE, PARA O DIA 30 DE ABRIL, ÀS 11 HORAS,
EM HOMENAGEM AO “DIA NACIONAL DA MULHER”.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (3ª SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 224/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PROJETO
DE LEI Nº 126/2019, DE SUA AUTORIA.

11. REQUERIMENTO Nº 226/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO
QUE APÓS OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDA E
VOTADA EM REGIME DE URGÊNCIA A MOÇÃO DE
APLAUSOS Nº 006/2019, AO TIME DE FUTEBOL DE
IMPERATRIZ (CAVALO DE AÇO) PELA CONQUISTA DO
CAMPEONATO MARANHENSE DE 2019.
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VI – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 225/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS
DIAS 17 E 18 DE ABRIL, POR MOTIVO DE TRATAMENTO
MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 25/04/2019

ORDINÁRIA 1ª SESS/AO:
1. PROJETO DE LEI N° 206/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de “passe
livre” para a pessoa que esteja em tratamento de hemodiálise no âmbito
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 207/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 208/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a inclusão do símbolo
mundial de autismo nas placas de atendimento preferencial dos
estabelecimentos públicos e privados localizados no Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI N° 209/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre fixação de cartaz, ou
placa, em revendedoras e concessionárias de veículos automotores,
informando isenções concedidas às pessoas com deficiência e moléstias
graves e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 210/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o atendimento por
policiais do sexo feminino nas delegacias do Estado do Maranhão às
mulheres vítimas de violência sexual e doméstica.

6. PROJETO DE LEI N° 211/19, de autoria do Senhor
Deputado Yglésio, que dispõe sobre as diretrizes para o incentivo ao
desenvolvimento de STARTUPS no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI N° 212/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Tutoia – MA, como Município
de interesse Turístico.

8. PROJETO DE LEI N° 213/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que classifica Cururupu – MA, como
Município de interesse Turístico.

9. PROJETO DE LEI N° 214/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores, Pescadores e Marisqueiros do Município
de Presidente Vargas no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

10. PROJETO DE LEI N° 215/19, de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade Pública o Instituto
de Estudos Sociais e Terapias Integrativas – IESTI, com sede e foro no
Município de SÃO LUÍS, no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 203/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a garantia de desconto na
aquisição de livros, periódicos e outros materiais didáticos correlatos
a áreas afins a sua atuação profissional e de ensino, aos profissionais
do magistério.

2. PROJETO DE LEI Nº 204/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que assegura o percentual mínimo de
20%(vinte por cento) das vagas oferecidas na área de segurança pública
do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 205/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição do uso
de imagens pessoais na administração pública no âmbito do Poder
Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/19,
de autoria da Mesa Diretora, que estabelece o valor da mensalidade

dos associados da sede esportiva e social da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão (Clube da Assembleia) e dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/19,
de autoria dos Senhora Deputados Othelino Neto e Neto Evangelista,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao
Senador David Samuel Alcolumbre, Presidente do Senado da República
do Brasil.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 200/19, de autoria do Senhor

Deputado Edivaldo Holanda, que institui a Campanha Estadual
Antitabagismo nas escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI N° 201/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que garante isenção do pagamento de IPVA as
pessoas em tratamento de câncer.

3. PROJETO DE LEI N° 202/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que estabelece diretrizes para a Instituição do
Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública do Estado do
Maranhão – SEISP/MA e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
4. PROJETO DE LEI N° 195/19, de autoria do Senhor

Deputado Ariston Ribeiro, que incorpora à malha viária do estado do
Maranhão estrada vicinal que liga o Município de Santa Rita ao
Município de Presidente Vargas.

5. PROJETO DE LEI N° 196/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Leonardo Sá, que institui a Política da Terceira Idade
“Casa do Idoso” e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI N° 197/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que acrescenta os incisos XXI, XXII e
XXIII ao Artigo 210, bem como altera a redação do inciso XIII do
Artigo 228 e do Artigo 230, caput, da Lei n° 6.107 de 27 de julho de
1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão).

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 029/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que altera a redação   da
Resolução Legislativa n° 546/2008, que institui o Prêmio
Cinematográfico Assembleia Legislativa do Maranhão.

8. MOÇÃO N° 006/19, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que requer a aprovação de Moção de Aplausos ao time
de Imperatriz (Cavalo de Aço) pela conquista do campeonato
Maranhense de 2019.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 24 DE ABRIL DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia vinte e quatro de abril de dois mil
e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo

Amaral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Rigo Teles. Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  César Pires,
Detinha, Doutora Thaiza Hortegal, Fernando Pessoa, Othelino Neto,
Paulo Neto e Ricardo Rios.
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I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RILDO AMARAL (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária
para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 206 / 19

Dispõe sobre a concessão de “passe livre” para a
pessoa que esteja em tratamento de hemodiálise
no âmbito do Estado do Maranhão.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Art. 1° Ficam isentos do pagamento da tarifa no transporte

público intermunicipal, pelo período em que estiver em tratamento de
hemodiálise, a pessoa acometida de doença que exija tratamento de
hemodiálise, bem como seu acompanhante.

Art. 2° Para a isenção do pagamento da tarifa de passagem, a
pessoa que se encontra em tratamento de hemodiálise deve preencher
aos seguintes requisitos:

 I — Renda bruta familiar inferior a 04 (quatro) salários mínimos;
 II — Estar em tratamento de hemodiálise
Art. 3° A isenção da tarifa será concedida mediante requerimento

da pessoa em tratamento de hemodiálise, ou seu representante legal,
no órgão a ser determinado pelo Poder Executivo.

Art. 4° O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes
documentos:

I - Cópia do comprovante de rendimento família;
II - Cópia do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas

- CPF;
III - atestado médico fornecido pelo médico que acompanha o

tratamento, contendo:
a) Diagnóstico expressivo da doença (anatomopatológico);
b) Estágio clínico atual;
c) Classificação Internacional da Doença (CID);
d) Carimbo que identifique o nome e número de registro do

médico no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Art. 5° O benefício de que trata a presente Lei, quando

concedido, será válido por 1(um) ano, após o que deverá ser novamente
requerido, nas mesmas condições já especificadas, para um novo período
de 1 (um) ano e cessará quando deixar de ser requerido e/ou encerrado
o tratamento.

Art. 6° Será dada ampla divulgação dos benefícios e prazos
estabelecidos por esta lei, possibilitando a todos os cidadãos o seu
conhecimento.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
90 (noventa) dias.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A hemodiálise é o único tratamento possível quando os rins
deixam de realizar sua função no organismo. Tal procedimento é
utilizado para remover as toxinas do corpo, como se fosse um ‘rim
artificial’, e é de conhecimento geral o tratamento de hemodiálise, além
de extremamente degradante para o paciente, demanda custos para o
mesmo, ainda que esteja amparado por assistência de planos de saúde
ou que faça o tratamento em hospitais públicos.

Também é importante ressaltar que, quem passa pela doença
deve levar uma vida repleta de privações, sobretudo financeiras e de
tempo, tendo que se deslocar pelo menos três vezes por semana ao
hospital e lá permanecendo por várias horas até a finalização do mesmo.

Atualmente, milhares de maranhenses necessitam realizar o
tratamento de hemodiálise. Muitas das vezes, a cidade de origem do
paciente não possui Centro de Saúde especializado e estrutura adequada
para fornecer o tratamento de hemodiálise para quem necessita e utiliza
o Sistema Único de Saúde, tendo, por vezes, que se deslocar para
capital e realizar o procedimento essencial para manutenção de sua
qualidade de vida.

Diante disso, as questões sociais e financeiras podem interferir
negativamente no tratamento do paciente e, por isso, é importante lhe
assegurar o benefício previsto por este projeto, na tentativa de se
prolongar ao máximo ou, ao menos, dar melhor qualidade de vida a
essas pessoas.

Diante do exposto, rogo aos nobres deputados que aprovem o
presente projeto.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 207 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de reciclagem de
resíduos sólidos orgânicos no Estado do
Maranhão.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a

obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos
sólidos orgânicos por meio de processos de reciclagem e compostagem.

 Parágrafo único. Estão sujeitas à observância desta lei as
pessoas jurídicas de direito público ou privado, responsáveis, direta
ou indiretamente, pela geração de resíduos e as desenvolvam ações
relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Art. 2º Fica vedada, por força desta lei, a destinação aos aterros
sanitários e a incineração de resíduos sólidos orgânicos no Estado do
Maranhão.

Art. 3º As instituições ficam obrigadas a disponibilizar as
imagens armazenadas aos órgãos públicos competentes.

Art. 4º Para efeitos desta Lei, aplicam-se as definições
constantes na Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela
Lei Federal n°12.305/2010.

Art. 5º O Poder Executivo poderá destinar áreas de sua
propriedade em todas as regiões para realização de compostagem que
atendam as especificações técnicas.

Art. 6° A vedação a que se refere o caput do art. 2° desta Lei
deverá ser aplicada após um ano de publicação desta Lei para pessoas
jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado e
condomínios residenciais e comerciais.
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Art. 7º O Poder Executivo poderá destinar áreas de sua

propriedade em todas as regiões para realização de compostagem que
atendam as especificações técnicas.

§1º  Deverão ser priorizadas, na implementação das
determinações desta Lei, as iniciativas comunitárias, coletivas ou de
cooperativas de catadores.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.

Art. 9° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no
que couber, no prazo de sessenta dias, a contar de sua publicação.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A cada dia que passa, a gestão de resíduos sólidos tem sido um
grande problema para os grandes centros urbanos. Apesar de existir
legislação vigente no que diz respeito a gestão e gerenciamento adequado
de resíduos sólidos, a realidade nos mostra que a questão carece de
avanços. Entretanto, o poder público precisa encontrar soluções
sustentáveis para o meio ambiente, principalmente para conter os
efeitos deletérios que a estocagem in natura ou mesmo clandestina dos
resíduos sólidos acarreta para os solos, os lençóis freáticos e todo o
meio ambiente.

Atualmente, um dos principais problemas urbanos está
relacionado a gestão e gerenciamento adequado de resíduos sólidos nas
cidades, pois o consumismo exacerbado e o volume enorme de material
desperdiçado fazem crescer a quantidade de lixo gerada, agravando a
situação dos municípios. Assim, programas de reciclagem de resíduos
sólidos podem constituir elementos valiosos para resolver esse
problema.

Nesse sentido, a presente proposição tem por objetivo
concretizar o que dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos no
Estado do Maranhão gerando um dispositivo legal capaz de estimular
a separação efetiva de resíduos em três frações e a valorização das
frações reaproveitáveis, cuja disposição no aterro fere a política de
resíduos sólidos assim como dispõe o art. 3°, VII e VIII:

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação
de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético
ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes
do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição
final, observando normas operacionais específicas de modo
a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos
VIII - disposição final ambientalmente adequada:
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os
impactos ambientais adversos;

Diante disso, para efetivação do que se refere a lei mencionada,
a presente proposição visa proibir a destinação de resíduos orgânicos
em aterro, passando a ser obrigatória, para pessoas jurídicas de direito
público e privado, responsáveis direta ou indiretamente, pela geração
de resíduos sólidos.

Assim, certos de que a proposição obedece a legislação vigente
e contribui para o estabelecimento de práticas ambientais adequadas e
equilibradas, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da
presente proposição.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 208 / 19

Institui a inclusão do símbolo mundial de autismo
nas placas de atendimento preferencial dos
estabelecimentos públicos e privados localizados
no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Os estabelecimentos públicos e privados localizados
no Estado do Maranhão ficam obrigados a inserir nas placas de
atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do
Transtorno do Espectro Autista.

§1º  Entende-se por estabelecimentos privados os
supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral e
similares.

§ 2º Os estabelecimentos que descumprirem o disposto na
presente Lei sofrerão as seguintes penalidades:

I – Advertência;
II – Suspensão do alvará de Licenciamento do estabelecimento,

na terceira constatação, até o cumprimento desta Lei.
Art. 2º Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O autismo, também conhecido como Transtorno do Espectro
Autista é um transtorno Global do Desenvolvimento caracterizado
por alterações significativas na comunicação, na interação social e no
comportamento. O Autismo é considerado, devido aos prejuízos
causados, problema de saúde pública.

No que diz respeito a competência, a Constituição Federal
estabelece, em seu art. 23,II a competência comum entre os Estados,
União, Distrito Federal e municípios “ cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
A Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, é considerada pessoa
com deficiência para todos os efeitos legais, conforme o art. 1°, § 2° da
Lei Federal 12.764/12:

“Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e
estabelece diretrizes para sua consecução. (...)
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é
considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos
legais. “

Em paralelo a Lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, que
dispõe sobre o atendimento prioritário a algumas pessoas, dentre estas
as pessoas com deficiência, traz em seu artigo 1º:

“Art. 1º. As pessoas com deficiência, os idosos com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as
lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão
atendimento prioritário, nos termos desta Lei”.

Assim, o presente projeto de Lei visa garantir com maior clareza
o atendimento prioritário as pessoas com transtorno do espectro autista
e ainda compelir os estabelecimentos a informar nas placas que
sinalizam esse tipo de atendimento a “fita quebra-cabeça”, símbolo
mundial da conscientização do Transtorno do Espectro Autista – TEA,
como forma de tornar público o direito de prioridade dos Autistas.

Ressalta-se que é de extrema importância que as pessoas com
transtorno do espectro autista tenham atendimento preferencial pois,
a depender do grau de autismo do indivíduo a simples espera excessiva
em uma fila pode desencadear uma crise, que pode ser de choro, gritos
ou ainda de completa fuga da realidade. A tranquilidade de um
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atendimento prioritário aos autistas facilitará o conforto do mesmo e
de seus parentes na realização de tarefas do cotidiano.

Diante do exposto, rogo aos nobres deputados que aprovem o
presente projeto.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 209 / 19

Dispõe sobre fixação de cartaz, ou placa, em
revendedoras e concessionárias de veículos
automotores, informando isenções concedidas às
pessoas com deficiência e moléstias graves e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º – Ficam as revendedoras e concessionárias de veículos

automotores, sediadas em todo o território do Estado do Maranhão,
obrigadas a fixar, em local de fácil visualização, cartazes ou placas,
informando aos consumidores as isenções de impostos e tributos,
garantidos por Lei, às pessoas com deficiência ou portadoras de
moléstias graves.

Parágrafo único – O cartaz, ou placa, deverá ter a medida mínima
de 297x420mm (folha A3), com escrita legível, contendo a seguinte
informação: “O consumidor com deficiência ou portador de moléstia
grave tem direito à isenção de tributos previstos em Lei. Solicite
informações a um de nossos vendedores”.

Art. 2º – O descumprimento desta Lei acarretará:
I – Em advertência, com notificação dos responsáveis para a

regularização no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias;
II – Em caso de reincidência, ou da não regularização dentro do

prazo estipulado no inciso I deste artigo, será aplicada ao infrator,
multa no valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo das sanções previstas nas Leis que preveem referidas isenções.

Art. 3º – A fiscalização e a aplicação do disposto nesta Lei
serão realizadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, após sua publicação.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor em 30 (trinta) dias da data de
sua publicação.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por ampliar a proteção e defesa do

consumidor e integração das pessoas com deficiência. Nessa medida, a
iniciativa legislativa em apreço, sob o ponto de vista jurídico, certamente
se afeiçoa aos incisos VIII e XIV, doartigo 24, da Constituição Federal,
que outorga aos Estados Membros legislar, concorrentemente, sobre
“responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”
e “proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência”.

Diante disso, o presente projeto de Lei tem por objetivo
informar a sociedade sobre as importantes conquistas sociais
direcionadas às pessoas com deficiência física ou mental de caráter
irreversível e com algum tipo de enfermidade. Cumpre esclarecer que
inúmeras são as pessoas com deficiência ou portadores de moléstias
graves, bem como seus familiares, que desconhecem seus direitos,
chegando até mesmo a adquirir veículos sem usufruir dos benefícios
que lhe são concedidos por Lei. Os benefícios concedidos por Lei
compreendem a isenção de impostos, na aquisição de veículos
automotores zero quilômetros, como IPI, IOF, ICMS, IPVA, entre
outros tributos, o que garante a estas pessoas um preço bem mais
acessível na compra.

Dessa forma, é necessário que esta Casa Legislativa analise
atenciosamente esta questão, uma vez que são inúmeras as pessoas
portadoras de deficiência ou moléstias graves que deixam de usufruir

de referidos benefícios. Sendo assim, na certeza de que podemos contar
com a colaboração dos nossos nobres pares, os quais entenderão a
grandeza desta iniciativa legislativa, os quais conclamo a convertê-la
em Lei.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 210 / 19

Dispõe sobre o atendimento por policiais do sexo
feminino nas delegacias do Estado do Maranhão
às mulheres vítimas de violência sexual e
doméstica.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - O atendimento às mulheres vítimas de violência sexual

e doméstica e o respectivo procedimento a ser adotado, deverá ser
realizado por policiais do sexo feminino em todas as delegacias do
Estado do Maranhão.

Art. 2º - As delegacias de polícia do Estado do Maranhão
deverão disponibilizar em seus plantões equipes de policiais femininas
para realizar o atendimento às mulheres vítimas de violência.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor sessenta (60) dias após a data
de sua publicação.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

JUTIFICATIVA
A dignidade humana é uma qualidade intrínseca de todo ser

humano, o que faz, como que todos sejam merecedores de respeito
tanto pelo Estado, quanto pela comunidade na qual o mesmo está
inserido. Além disso, há a garantia de direitos fundamentais que
asseguram a todo ser humano a proteção contra situações degradantes
e veda qualquer tratamento desumano. O princípio da dignidade da
pessoa assegurado no art. 1º, inciso III da Constituição Federal, engloba
os direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos econômicos,
sociais e culturais comuns a todas as pessoas. Diante disso, é dever do
Estado promover o respeito e proteção ao indivíduo que está exposto
a situações humilhantes.

Partindo desse pressuposto, as mulheres são, diariamente,
vítimas de todo tipo de violência apenas pelo fato de serem mulheres.
A violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão
física, sexual ou psicológica de mulheres, em todas as esferas da
sociedade. Este tipo de violência visa um grupo específico, com
o gênero da vítima sendo o motivo principal, o que significa que os
atos de violência são cometidos contra as mulheres expressamente
porque são mulheres.

Algumas das formas de violência perpetradas por indivíduos
são:  estupros, violência doméstica ou familiar, assédio sexual, coerção
reprodutiva, violência obstétrica, crimes de honra e violência no
trabalho, que se manifestam através de agressões físicas, psicológicas
e sociais.

A Lei Maria da Penha, no específico direito fundamental à
segurança, garantiu expressamente o tratamento policial especializando,
tendo em vista a condição de vulnerabilidade da mulher vitimada requer
especial atenção, imprescindível para que ela não venha sofrer mais
constrangimentos e violência, em seus artigos 3º, §1º e artigo 8º, IV.

A criação das delegacias especializadas no atendimento à mulher
constituiu um avanço significativo para o atendimento à mulher vítima,
uma vez que, na teoria, a recepção das vítimas femininas por um corpo
administrativo especializado e composto mulheres pressupõe a
adequada equidade no atendimento.

Ocorre, porém, que na prática esse atendimento humanizado
não ocorre nem na capital e imagine-se no interior. Tem-se relatos,
oriundo de mulheres e daqueles que as acompanham, de que nas
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Delegacias o atendimento geral feito por homens, sem capacitação
para tanto e que fazem rodízio entre as delegacias - é desatencioso,
insensível, desumano, muito longe do que prevê a Lei e a Constituição.
Tratando-se de crime contra mulher e dependendo da ocorrência do
fato, a vítima muitas vezes não tem condições psicológicas para
procurar a delegacia especializada, dirigindo-se, naturalmente a mais
próxima. Tal situação é agravada quando se trata de cidades interioranas
que, se quer, têm delegacia especializada, obrigando a vítima feminina
a ser atendida por profissional do sexo masculino, num espaço precário
e pequeno para atendimento de todas as pessoas e diferentes crimes.
Assim, as delegacias não especializadas, na maioria das vezes são
responsáveis pelo atendimento preliminar às vítimas mulheres - em
razão da distância física ou do número ainda insuficiente de unidades
especializadas que comportem esse atendimento específico - não
funcionam com um corpo efetivo mínimo de agentes femininas e, em
alguns lugares, funcionam exclusivamente com policiais homens para
atendimento geral, independente do sexo da vítima. Importante registrar
que, além de atendimento à vítima mulher, há outros procedimentos
que necessita da presença de policial feminina nas dependências das
delegacias de polícia.

Posto isso, conto com o voto dos nobres pares para a aprovação
do projeto.

Assembleia legislativa, 22 de abril de 2019. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 211 / 19

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA O
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE
STARTUPS NO ESTADO DO MARANHÃO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO decreta:

Art. 1° - Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para o
Incentivo ao Desenvolvimento de Startups no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Consideram-se startups as pessoas jurídicas
projetadas para criar produtos e serviços a partir de projetos ligados à
pesquisa, investigação e desenvolvimento de ideias inovadoras, podendo
ou não ter base tecnológica, atuando sob condições de grande
insegurança.

Art. 2º. São diretrizes dessa lei:
I – gerar emprego e renda, atraindo investimentos que estimulem

o crescimento socioeconômico do Maranhão;
II – desburocratizar a entrada e saídas das startups no mercado,

criando processos simples e ágeis para abertura e encerramento dessas
empresas;

III –  oferecer apoio técnico e financeiro às startups em processo
de formação para redução das desigualdades regionais;

IV – promover o desenvolvimento das startups maranhenses e
fomentar uma cultura de empreendedorismo no Estado;

V – criar parcerias entre instituições de ensino superior no
Maranhão e as empresas privadas, aliando conhecimento científico ao
pragmatismo.

Art. 3º. A junta comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA
adotará os procedimentos necessários à simplificação e agilidade na
abertura de startups.

Art. 4º. A Federação das Indústrias do Estado do Maranhão –
FIEMA, o Serviço Nacional de Atividade Industrial – SENAI, o Serviço
Social do Comércio – SESC, o Serviço Social da Indústria – SESI, o
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - SENAC e demais
instituições do Sistema S no âmbito do Estado do Maranhão, em
colaboração com o Poder Público, poderão promover a capacitação
dos empreendedores para solucionar possíveis entraves
administrativos, contábeis e tributários da atividade.

Art. 5º.  O empreendedor que não disponha de capital inicial
mínimo poderá receber do Estado um certificado de cadastramento de

startup com recomendação às instituições financeiras, para facilitar a
abertura de contas e os procedimentos de crédito.

Parágrafo único. As instituições financeiras as quais se refere
o caput desse artigo devem ser prioritariamente públicas, especialmente
às que visem o desenvolvimento regional, desde que ofereçam as
melhores condições aos empreendedores.

Art. 6º. O Poder Público poderá criar, em parceria com as
instituições de ensino superior públicas maranhenses e suas respectivas
empresas juniores, o Núcleo de Inovação Tecnológica e Empresarial,
cuja função é o apoio técnico e operacional aos novos empreendedores
e aos que estejam em fase de consolidação.

§ 1º. Caberá ao Núcleo de Inovação Tecnológica e Empresarial
desenvolver ações, projetos educacionais e programas de estímulo à
capacitação de novos empreendedores e buscar receitas por meio de
parcerias, convênios, acordos e ajustes para realização de eventos com
vistas a fomentar o empreendedorismo e valorizar o potencial das
startups maranhenses.

§ 2º. O Núcleo de Inovação Tecnológica e Empresarial deverá,
ainda, criar um banco de dados virtual com o cadastro das startups
maranhenses, especificando seus respectivos campos de atuação e
facilitando, dessa forma, o intercâmbio de informações com as demais
empresas, órgãos, instituições e entes públicos e privados que
necessitem dos serviços e produtos oferecidos pelas startups.

§ 3º.  O banco de dados será criado em forma de sítio digital
pertencente à pessoa jurídica de direito público do Estado do Maranhão
e estará sujeito às determinações da Lei Federal 12.965/2014, o Marco
Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres
para o usuário da rede mundial de computadores.

Art. 7º. As empresas privadas maranhenses que estejam
instituídas sob o regime de lucro real, com lucro e regularidade fiscais
e que invistam em pesquisa e desenvolvimento de startups deverão
serão orientadas, quando recorrerem ao cadastro a ser desenvolvido
pelo Núcleo de Inovação Tecnológica e Empresarial, a buscar os
benefícios fiscais estabelecidos pela Lei 11.196/2005.

Art. 8º. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Poder
Público estadual, as startups maranhenses em processo de consolidação
poderão ser contempladas pelas disposições referentes às
microempresas e empresas de pequeno porte previstas na Lei 8.666/
1993.

Art. 9º. A Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico do Maranhão – FAPEMA poderá
estabelecer porcentagem mínima de recursos destinados aos editais de
projetos de pesquisa científica e bolsas a ser direcionados aos projetos
sobre startups.

Art. 10. As instituições de ensino superior no Maranhão
poderão estabelecer convênios e acordos de cooperação técnica nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão, com treinamentos, estágios,
intercâmbios de técnicas e facilitação de uso e compartilhamento de
equipamentos, laboratórios e pessoal com as startups.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua
publicação oficial.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 23 de abril
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA
O projeto de lei que é submetido à apreciação desta Assembleia

Legislativa dispõe sobre as diretrizes estaduais de incentivo ao
desenvolvimento de startups, considerando os princípios do
informalismo e da elasticidade que deve reger as relações empresariais
e acompanhando os entendimentos de que há um verdadeiro esgotamento
das estratégias tradicionais de desenvolvimento econômico e que a
economia maranhense ainda é primária, no sentido de ser, o Estado do
Maranhão, exportador de commodities agrícolas e  minerais,
necessitando de inovação no setor.

As startups  são uma tendência de empreendedorismo que
cresce em uma velocidade cada vez maior, por isso, o projeto de lei



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2019 9
está alicerçado em um objetivo geral e quatro objetivos específicos
relacionados com cada artigo do diploma normativo: a) objetivo geral:
I) gerar emprego e renda atraindo investimentos que estimulem o
crescimento socioeconômico do Maranhão; b) objetivos específicos:
I) desburocratizar a entrada e saídas das startups no mercado, criando
processos simples e ágeis para abertura e encerramento dessas empresas
(arts. 3º e 4º); II) oferecer apoio técnico e financeiro às startups em
processo de formação para redução das desigualdades regionais (arts.
5º e 6º); III) promover o desenvolvimento das startups maranhenses e
fomentar uma cultura de empreendedorismo no Estado (arts. 8º e 9º) e;
IV) fomentar parcerias entre instituições de ensino superior no
Maranhão e as empresas privadas, aliando conhecimento científico ao
pragmatismo (arts. 7º e 10).

Dois dispositivos, em especial, merecem maiores
esclarecimentos:

a) art. 5º, parágrafo único, dispondo que “as instituições
financeiras as quais se refere o caput desse artigo devem
ser prioritariamente públicas, especialmente às que visem o
desenvolvimento regional, desde que ofereçam as melhores
condições aos empreendedores”, não se está restringindo as
possibilidades dos empreendedores, pois não há previsão
de que os procedimentos de crédito devem ser feitos
exclusivamente com instituições públicas, mas somente se
elas oferecerem melhores condições devem ser priorizadas,
em especial se visarem o desenvolvimento regional, somando
esforços com as diretrizes estabelecidas pelo Fórum dos
Governadores do Nordeste em desenvolver a região.
b) art. 8º, estabelecendo a possibilidade de que, “nos
procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Público
estadual, as startups maranhenses em processo de
consolidação poderão ser contempladas pelas disposições
referentes às microempresas e empresas de pequeno porte
previstas na Lei 8.666/1993”, em virtude da previsão
constitucional (arts. 22 e 24, § 2º da Constituição da
República) para legislar de forma suplementar sobre
licitações, bem como o entendimento do Supremo Tribunal
Federal consolidado no julgamento da ADI 3.735, que assim
firmou-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 3.041/
05, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES COM O PODER
PÚBLICO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA
HABILITAÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE
VIOLAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR.
DISPOSIÇÃO COM SENTIDO AMPLO, NÃO
VINCULADA A QUALQUER ESPECIFICIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR
INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (ART. 22, INCISO
XXVII, DA CF). 1. A igualdade de condições dos
concorrentes em licitações, embora seja enaltecida pela
Constituição (art. 37, XXI), pode ser relativizada por
duas vias: (a) pela lei, mediante o estabelecimento de
condições de diferenciação exigíveis em abstrato; e (b)
pela autoridade responsável pela condução do processo
licitatório, que poderá estabelecer elementos de distinção
circunstanciais, de qualificação técnica e econômica, sempre
vinculados à garantia de cumprimento de obrigações
específicas. 2. Somente a lei federal poderá, em âmbito geral,
estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim
restringir o direito de participar de licitações em condições
de igualdade. Ao direito estadual (ou municipal) somente
será legítimo inovar neste particular se tiver como
objetivo estabelecer condições específ icas,
nomeadamente quando relacionadas a uma classe de

objetos a  serem contratados ou a peculiares
circunstâncias de interesse local.
[ADI 3.735, Rel. Ministro Teori Zavascki, Pleno, 08/09/
2016]

Considerando que nenhuma restrição está sendo feita, na
verdade, dá-se a possibilidade de inclusão das startups em uma categoria
empresarial, em razão de peculiares circunstâncias de interesse
local (incentivo a uma modalidade de empreendimento que enfrenta
grandes dificuldades para se estabelecer no mercado - tornando-se uma
questão de igualdade material - com a intenção de promover o
desenvolvimento do Maranhão), como permitido pela jurisprudência
do STF, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade.

Nesse sentido, há necessidade de apoio estadual para que as
startups possam se desenvolver em plenitude, observando as limitações
de competência para tratar da matéria impostas pela Constituição
Federal. Ressalte-se que não se trata de legislação sobre Direito
Comercial e por isso defende-se a constitucionalidade formal deste
Projeto de lei, que dá cumprimento ao art. 23, V, que aduz ser de
competência comum entre a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios proporcionar meios de acesso à ciência, tecnologia, pesquisa
e inovação, bem como os art. 24, IX (que prevê a competência
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre
ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação), o 219
(incentivos ao mercado interno para viabilizar o desenvolvimento
cultural e socioeconômico da população e a autonomia tecnológica do
País), 219-B  (dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Tecnologia, Ciência e Inovação – SNTCI, que deverá promover o
desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação, em regime de
colaboração entre os entes), todos da Constituição da República de
1988. Ademais, no mesmo sentido alinham-se os arts. 12, I, “e”, II,
“a”, “e”, “i” e 234 da Constituição do Estado do Maranhão.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de uma
desburocratização e fomento das atividades empresariais do Estado do
Maranhão, em benefício do povo e do próprio ente federativo, cujo
desenvolvimento socioeconômico depende da prosperidade do setor
privado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 23 de abril
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI N° 212 / 19
 

Classifica Tutoia – MA, como Município de interesse
Turístico.

 
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO

MARANHÃO, Decreta:
 Artigo 1º - Fica classificado como de interesse Turístico o

Município de Tutoia – MA.
 Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

 JUSTIFICATIVA
O município de Tutoia – MA, teve a povoação foi edificada na

margem esquerda do rio Tutoia, no lugar onde se lança no canal do
mesmo nome, formado pelo braço ocidental do rio Parnaiba. Os
primeiros habitantes da região foram os indios trememês, considerados
valentes e prestimosos. Em 1727, havia duas dates de seis léguas,
medidas e demarcadas pelos indígenas.

Com a denominação de Viçosa, foi levada à categoria de vila,
em 1758, continuando a ser conhecida, porém, como Tutóia. Em 1871,
por seu pouco desenvolvimento, a Vila foi transferida para Barreirinhas,
ficando em plano secundário dentro do próprio Município. Reagindo
contra a situação, em 1890, foi desmembrada de Barreirinhas, para
constituir Município autônomo.
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Em 1901, a Sede mudou-se para o povoado de Porto Salina,

localidade surgida em 1822, quando o Coronel Paulino Gomes Nunes
instalou suas atividades comerciais na margem esquerda do Igarapé.
Nessa oportunidade, Porto Salina foi elevado a vila com a denominação
de Tutoia, sendo definitiva do Município. Tutoia adquiriu foros de
cidade em 1938.

Tutoia – MA, localiza-se a uma latitude 02°45’35" sul e uma
longitude 42°16’28" oeste, estando a uma atitude de 08 metros. Sua
população é de 52.788 habitantes de acordo com o IBGE/2010. Possui
uma área de 1.651.650 km². Integrante da meso norte maranhense e
microrregião de lençóis maranhense. Distante 322 quilômetros de São
Luís – MA, o acesso á cidade pode ser feito por via rodoviário de São
Luís – MA, através das BR-135, BR-402 e MA-315. É limitado pelos
municípios de Paulino Neves, Água Doce do Maranhão e Santana do
Maranhão.

Sua economia gira em torno do comércio varejista e atacadista,
agricultura (destaque para produção de farinha de mandioca e arroz),
pecuária (destaque para a criação de búfalos), pesca artesanal e
comercial, e prestação de serviços em geral.

 O crescimento populacional, a melhoria da infraestrutura viária,
o aumento da rede hoteleira, de restaurantes e a conscientização dos
próprios tutoienses de que é preciso curtir, valorizar e manter esse
rico patrimônio natural, está contribuindo para a descoberta pelos
munícipes dessa modalidade de turismo, que protege a natureza, traz
benefícios para a comunidade e ajuda a preservar sua cultura.

E nem se pode dizer o que é mais bonito, se o tapete azul do
pajé florido, o rosado matinal das flores de algodão bravo ou o revoar
das muitas coloridas aves.

Dentre os principais atrativos turísticos, tem-se: Ilha do Paulino
(8,7 km), Ilha de Carrapato (17 km), Ilha do Bagre Assado (25,1 km),
Ilha da Melancieira (8,9 km), Ilha do Caju (21,8 km), Ilha da Desgraça
(32,7 km), Ilha Grande do Paulino (9,6 km) e Ilha Carrapatos (21,8
km).

Assim sendo, Tutoia – MA tem seu planejamento do
desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à criação de políticas
públicas, pesquisas e planos de ação para os atrativos hoje existentes
em seu território e sem infraestrutura de apoio turístico. Ainda a criação
de outros atrativos expressivos, equipamentos e serviços turísticos.

Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres
pares ao presente projeto, para que Tutoia – MA, possa ser classificado
como Município de Interesse Turístico – MIT, desenvolvendo a sua
potencialidade turística e preservando as suas riquezas naturais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 22 de abril de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI N° 213 / 19

Classifica Cururupu – MA, como Município de
interesse Turistico.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, Decreta:

Artigo 1º - Fica classificado como de interesse Turistico o
Municipio de Cururupu – MA.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O local onde hoje se ergue a Cidade, foi habitado,
primitivamente, pelos tupinambás, tendo com cacique “Cabelo de
Velha”, apelidado de Cururupu, origem do nome da localidade.

Entre 1816 e 1835, os indígenas, que escaparam ao massacre
de Bento Maciel Parente, abandonaram a terra, pela impossibilidade
de convivência pacífica. A partir daí os portugueses vindo de Guimarães,
localidade vizinha, começaram a povoar a região, iniciando-se o ciclo

das grandes fazendas, onde fabricavam-se farinha de mandioca, açúcar
e aguardente de cana usando engenhos a vapor.

Com a finalidade de desvendar a origem deste nome, muitas
investigações têm sido realizadas, existindo, portanto, duas versões
que tentam explica-la. A primeira é conhecida lenda que diz ter o referido
nome nascido da junção de cururu, apelido do cacique Cabelo de Velha,
com o som da arma que o matou, daí Cururupu; a segunda, sustenta
que a vila tomou este nome de uma fazenda existente a margem esquerda
do rio Cururupu, onde fundeavam os barcos a vapor. Sabe-se, porém,
que esse vocábulo é de origem indígena, significando na língua nativa
“Cabelo de Velha”.

Gentílico: cururupuense
Formação Administrativa Distrito criado com a denominação

de Cururupu, pele lei provincial nº 13, de 08-05-1835, subordinado ao
município de Guimarães. Elevado à categoria de município com a
denominação de Cururupu, pela lei provincial nº 120, de 03-10-1841,
desmembrado de Guimarães. Sede na antiga vila de Cururupu.
Constituído do distrito sede. Não temos a data de Instalação. Pela lei
municipal nº 1, de 22-04-1893, foram criados os distritos de Bacuri,
Bacuri-Panã e Roça de Baixo e anexado vila de Cururupu.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é
constituída de 4 distritos: Cururupu, Bacuri, Bacurí-Panã e Roça de
Baixo. Elevado à condição de cidade com a denominação de Cururupu,
pela lei estadual nº 893, de 09-03-1920. Em divisão administrativa
referente ao ano de 1933, o município aparece constituído do distrito
sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-
1936 e 31-XII-1937. No quadro fixado para vigorar no período de
1944-1948, o município é constituído do distrito sede. Em divisão
territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito
sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Cururupu – MA, localiza-se a uma latitude 01°49’44" sul e
uma longitude 44°51’48" oeste, estando a uma atitude de 15 metros.
Sua população é de 32.594 habitantes de acordo com o IBGE/2010.
Possui uma área de 1.223.400 km². Integrante da meso norte maranhense
e microregião do litoral ocidental maranhense. Distante 196 quilometros
de São Luís – MA, o acesso á cidade pode ser feito por via ferry boat,
através das MA-106 e 006. É limitado pelos municipios de Serrano do
Maranhão, Mirinzal e Bacuri.

Sua economia gira em torno do comércio varejista e atacadista,
agricultura (destaque para produção de farinha de mandioca e arroz),
pecuária (destaque para a criação de bufalos),  pesca artesanal e
comercial, e prestação de serviços em geral.

O crescimento populacional, a melhoria da infraestrutura viária,
o aumento da rede hoteleira, de restaurantes e a conscientização dos
próprios tutoienses de que é preciso curtir, valorizar e manter esse
rico patrimônio natural, está contribuindo para a descoberta pelos
munícipes dessa modalidade de turismo, que protege a natureza, traz
benefícios para a comunidade e ajuda a preservar sua cultura.

Dentre os principais atrativos turísticos, tem-se: Ponta da
Filgueira (18,5 km), Ilha Bacanga (29,5 km), Ponto do Faval (30,6
km), Ilha Bicuaua (20,5 km), Ilha de São João Mirim (33,7 km), Ilha
Tucunzal (30,9 km), Ilha Mangunça (28,7 km) e Ilha Campelo (32,5
km), Ponta Caoca (30,6 km) e Ilha Henrique Galvão (21,7 km).

Assim sendo, Cururupu – MA tem seu planejamento do
desenvolvimento do turismo alicerçado quanto à criação de políticas
públicas, pesquisas e planos de ação para os atrativos hoje existentes
em seu território e sem infraestrutura de apoio turistico. Ainda a criação
de outros atrativos expressivos, equipamentos e serviços turisticos.

Em face de todo o exposto, conto com o apoio dos nobres
pares ao presente projeto, para que Cururupu – MA, possa ser
classificado como Município de Interesse Turistico – MIT,
desenvolvendo a sua potencialidade turistica e preservando as suas
riquezas naturais.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 23 de abril de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual
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PROJETO DE LEI N° 214 / 19

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Morad ores, Pescadores e Marisqueiros do
Município de Presidente Vargas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública a Associação de
Moradores, Pescadores e Marisqueiros do Município de Presidente
Vargas, com sede no Município de Presidente Vargas, Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 23 de abril de 2019. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 215 / 19

Considera de Utilidade Pública o Instituto de
Estudos Sociais e Terapias Integrativas – IESTI,
com sede e foro no Município de SÃO LUÍS, no
Estado do Maranhão.

Art. 1º -  Fica considerada de Utilidade Pública o INSTITUTO
DE ESTUDOS SOCIAIS E TERAPIAS INTEGRATIVAS, com sede
e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel

Beckman” em São Luís 22 de abril de 2019. - RAFAEL LEITOA -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 224 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 168 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
determine a retirada de tramitação o Projeto de Lei Nº 126/2019, de
minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 24  de
abril de 2019. - DEP. DETINHA – PR - 2º VICE-PRESIDENTE
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.04.19
EM: 24.04.19

REQUERIMENTO Nº 225 / 19
Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que seja justificada a ausência da
sessão plenária nos dias 17 e 18 de abril para realizar tratamento de
saúde, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de abril de 2019. –
Dra. Cleide Coutinho – Deputada Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.04.19
EM: 24.04.19

REQUERIMENTO Nº 226 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido

o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência a Moção
de Aplausos n. 006/2019 ao time de Imperatriz (Cavalo de Aço) pela
conquista do Campeonato Maranhense de 2019.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de abril de 2019.
PROFESSOR MARCO AURÉLIO -  Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 25.04.19
EM: 24.04.19

INDICAÇÃO Nº 627 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor JOSÉ EUDES
SAMPAIO NUNES, e ao Secretário Municipal de Recuperação e
Manutenção da Malha Viária, Senhor HILÁRIO FERREIRA FILHO e
ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e
Urbanismo, Senhor ANTONIO JOSÉ GARRIDO COSTA,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO,
PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM
NA AVENIDA UM, RUA DA MANGUEIRA, RUA CINCO E
TRECHOS TRANSVERSAIS, BAIRRO ALTO DO TURU E
ADJACÊNCIAS EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente
proposição no sentido implantar rede de esgoto e viabilizar
pavimentação, asfáltica e drenagem na Avenida um, localizada no bairro
Alto Turu em São José de Ribamar, bem como em áreas adjacentes e
ruas transversais. Convém ressaltar que esta solicitação é fruto de
encaminhamentos que foram originados na Audiência Pública que tratou
de realizada em 06.04 do corrente ano na Igreja do Evangelho
Quadrangular no bairro Alto do Turu, em São José de Ribamar, onde
contou com a presença de associações de moradores e seus
representantes, bem como de representantes do poder legislativo
estadual e municipal, comunidade em geral, entre outros setores da
sociedade civil.

Sendo assim, destaca-se a necessidade realização dos serviços
acima solicitados, uma vez que a área do Alto Turu não possui rede de
esgoto e se encontra com diversos trechos esburacados, alagados e
intrafegáveis, fato que vem prejudicando o acesso ao bairro e a
circulação de automóveis e moradores, bem como do transporte público.
Além disso, não há qualidade de vida para os moradores, fato que vem
motivando diversas manifestações realizadas pelos moradores da
região, o que sempre é amplamente divulgado pelos meios de
comunicação.

Ante o exposto, peço a aprovação da presente solicitação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de abril de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 628 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor JOSÉ EUDES
SAMPAIO NUNES, e ao Secretário Municipal de Saúde, Senhor
TIAGO JOSÉ MENDES FERNANDES, solicitando-lhes que adotem
providências, NO SENTIDO DE VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO
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DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ALTO DO
TURU EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente
proposição no sentido implantar uma Unidade Básica de Saúde na
região do bairro Alto do Turu em São José de Ribamar. Convém ressaltar
que esta solicitação é fruto de encaminhamentos que foram originados
na Audiência Pública que tratou de realizada em 06.04 do corrente ano
na Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Alto do Turu, em São
José de Ribamar, onde contou com a presença de associações de
moradores e seus representantes, bem como de representantes do poder
legislativo estadual e municipal, comunidade em geral, entre outros
setores da sociedade civil.

Sendo assim, destaca-se a necessidade de implantação da
referida Unidade de Saúde no sentido de ampliar a qualidade de vida
dos moradores da região e adjacências. Vale mencionar o artigo 196 da
Constituição Federal de 1988 que preceitua que “A saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

Ante o exposto, peço a aprovação da presente solicitação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de abril de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 629 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Senhor JOSÉ EUDES
SAMPAIO NUNES, e ao Secretário Municipal de Educação, Senhora
JOANA MARQUES, solicitando-lhes que adotem providências, NO
SENTIDO DE VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE
NO BAIRRO ALTO DO TURU EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente
proposição no sentido implantar uma Creche na região do bairro Alto
do Turu em São José de Ribamar. Convém ressaltar que esta solicitação
é fruto de encaminhamentos que foram originados na Audiência Pública
que tratou de realizada em 06.04 do corrente ano na Igreja do Evangelho
Quadrangular no bairro Alto do Turu, em São José de Ribamar, onde
contou com a presença de associações de moradores e seus
representantes, bem como de representantes do poder legislativo
estadual e municipal, comunidade em geral, entre outros setores da
sociedade civil.

Sendo assim, destaca-se a necessidade de implantação da Creche
para atender as crianças da comunidade. Convém ressaltar que a
Constituição Federal em seu artigo 211, §2º) e a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, em seu artigo 11, V, rezam que é do município o
dever de proporcionar essa etapa da Educação Básica. Além disso, a
Constituição Federal (artigo 208, IV) e o ECA (artigo 54, IV) garantem
o direito a creche indiscriminadamente a todas as crianças na
correspondente como responsabilidade do poder Executivo Municipal.

Ante o exposto, peço a aprovação da presente solicitação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de abril de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 630 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, e ao
Secretário Estadual de Segurança, Senhor JEFFERSON PORTELA,
solicitando-lhes que adotem providências, NO SENTIDO DE
VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE
SEGURANÇA COMUNITÁRIA NO BAIRRO ALTO DO TURU
EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente
proposição no sentido implantar uma Unidade de Segurança
Comunitária para atender a região do bairro Alto do Turu e adjacências
em São José de Ribamar. Convém ressaltar que esta solicitação é fruto
de encaminhamentos que foram originados na Audiência Pública que
tratou de realizada em 06.04 do corrente ano na Igreja do Evangelho
Quadrangular no bairro Alto do Turu, em São José de Ribamar, onde
contou com a presença de associações de moradores e seus
representantes, bem como de representantes do poder legislativo
estadual e municipal, comunidade em geral, entre outros setores da
sociedade civil.

Sendo assim, destaca-se a necessidade de implantação da
Unidade de Segurança na região é fruto de solicitações dos moradores,
uma vez que a comunidade se sente insegura e convive com a
criminalidade na região. Diante disso, a mesma tem feito diversos apelos
através de manifestações onde clama por mais segurança na área, porém
não é atendida.

Ainda assim, a à segurança pública, contida no rol dos direitos
sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, é dever
do Estado, assim como preceitua a própria Carta Magna.

Nesse sentido, peço a aprovação da presente solicitação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 23 de abril de 2019.

- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 631 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governo do Estado e ao senhor Secretário Estadual
de Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto, solicitando a destinação de
asfaltamento para o Município de Arame-MA, contemplando as
seguintes ruas: Rua Barão de Grajaú, Rua 7 de setembro, Rua
São Francisco, Rua Rio Branco e AV. Ulisses Guimarães, que se
encontram necessitando de asfaltamento de forma emergencial.

Referida indicação se faz necessária por conta das péssimas
condições de trafegabilidade das ruas do município ocasionadas pela
falta de manutenção e das fortes chuvas recorrentes no período.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de março de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 632 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
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seja encaminhada ao Governo do Estado, ao senhor Secretário
Estadual de Segurança Pública Jefferson Miler Portela e Silva,
e a senhora Diretora Geral do DETRAN/MA, Larissa Abdalla
Brito, solicitando a criação e instalação de um Posto avançado do
Departamento Estadual de Trânsito–DETRAN/MA na área Itaqui/
Bacanga.

JUSTIFICATIVA

A grande São Luís, capital do estado, em meio aos seus
1.014,837 milhão de habitantes (Censo IBGE:2010), possui diversos
bairros e comunidades, dentre eles destaca-se como um dos mais
importantes, o eixo Itaqui/Bacanga, formado pelos distritos Anjo da
Guarda e Vila Embratel, que por sua vez abrigam diversos bairros e
vilas, além do Maracanã e Vila Mauro Fecury, distritos vizinhos.

O bairro Anjo da Guarda por sua vez engloba bairros menores,
entre outros, o: Fumacê, Gancharia, Vila Bacanga, Vila São Luís e Vila
Isabel. Já no distrito da Vila Embratel, encontram-se alojados os bairros
Jambeiro e Sá Viana, dentre outros.

Já o distrito de Maracanã é composto pelos bairros Cajueiro e
Vila Maranhão, e no distrito Mauro Fecury, estão inseridos os bairros
Alto da esperança e Vila Nova.

Considerando os dados do Censo IBGE 2010, pode-se apontar
que a população domiciliada no Anjo da Guarda e na Vila Embratel, na
época, era em torno de 80.000 habitantes, enquanto que no Maracanã
e Vila Mauro Fecury girava em torno de 73.000 moradores.

Ainda segundo o mesmo Censo podemos verificar que a
população encontrada nesta região, em seus 153.000 habitantes,
correspondia a cerca de 15% da população da capital do estado, mesma
população dos municípios médios brasileiros.

A área Itaqui/Bacanga, caracterizada por sua posição
geograficamente estratégica, demonstra toda a sua vocação portuária,
o que fomenta e invoca a sua verdadeira importância

econômica para todo o estado do Maranhão. Possui instalado
o Porto do Itaqui, que por suas características naturais o posiciona
como segundo porto mais profundo do mundo, proporcionando a
atracação de navios graneleiros de grande calado; possui o Terminal
Marítimo da Ponta da Madeira –TMPM, sendo este um porto privado
e explorado pela VALE; possui a estação de trem de cargas e passageiros;
possui as instalações da Universidade Federal do Maranhão –UFMA;
possui o Terminal da Ponta da Espera, para embarque e desembarque
de passageiros e cargas destinadas ou provenientes da baixada
maranhense; possui a obra do Porto São Luís; possui distribuidoras de
petróleo, gasolina e gás de cozinha, além dos mais variados
empreendimentos que fazem parte da cadeia produtiva, ou atividades
meio dos empreendimentos maiores.

Considerando o relato acima, e acompanhando as
movimentações do Departamento Estadual de Trânsito –DETRAN/
MA, em sua busca pela excelência na prestação de serviços aos usuários,
na qual, com o fito de desafogar e descentralizar o atendimento do
prédio central, na Vila Palmeira, disponibilizou para a população
ludovicense postos de atendimento na capital em locais de grande
movimentação e fácil acesso, bem como os postos avançados da BR,
Paço do Lumiar, solicitamos ao senhor Governador do Estado, ao
senhor secretário de Segurança Pública Jefferson Miler Portela e Silva,
e a senhora Diretora Geral do DETRAN/MA, Larissa Abdalla Brito, a
criação e instalação de um Posto Avançado do referido departamento
de trânsito, com o objetivo de atender a grande demanda da região
Itaqui/Bacanga.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22de abril de 2019. –
Pastor Cavalcante – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Felipe dos Pneus, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, senhores deputados e
deputadas, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Venho aqui
falar do meu carinho que tenho pela Deputada Andreia Rezende, que
teve um impasse em relação a isso, mas subo aqui com uma indignação
justa que fizeram. Na semana anterior da nossa visita a Santa Inês com
o Jefferson Portela, no dia 11 de abril, a gente levou a equipe da Sinfra,
da Secretaria de Segurança, do DNIT, para a gente resolver os problemas
locais e regionais também. O primeiro lugar que fui foi à Prefeitura,
diretamente à Prefeita Vianey Bringel que até nos acompanhou na
visita ao IML. E, deputada, agradeço de coração por ontem a senhora
usar a tribuna e esclarecer, inclusive confirmou que realmente foi adiada
a ida do secretário a nossa cidade, que ficou para amanhã, mas fico feliz
que vai ter o resultado obtido. Senhores deputados, o que me deixou
triste é porque não pensaram na ansiedade dos seletivos do IML, não
pensaram no 7º Batalhão da Polícia Militar que organizou tudo para
poder receber o secretário, não pensaram na 9ª Companhia da Polícia
Militar. A gente tinha feito toda uma estrutura para poder fazer o
lançamento do Pacto pela Paz. Tinha um evento do Corpo de Bombeiros,
que foi adiado para o dia 11, que era a entrega das medalhas para os
empresários que se tornaram parceiros do órgão, mas infelizmente não
teve. Não pensaram na questão. Teve uma comitiva de Buriticupu de
13 vereadores que estavam indo a uma cidade, aos prefeitos das cidades
próximas, e vereadores, mas nisso tudo não pensaram, só pensaram
simplesmente em montar um palco político. Meu interesse aqui hoje
não é tirar foto, em questão da política, mas sim levar resultado porque
o IML tem dois anos que estava abandonado, ninguém estava falando,
mas eu fui e cobrei, estava indo à Sinfra, à Secretaria de Segurança,
correndo atrás para obter resultados para a minha região. E o que me
deixou mais triste é que sequer me fizeram o convite após o adiantamento
da data, a qual não fiquei sabendo. Só fiquei triste que, no dia 12, a
nossa agenda era para o dia 11 de abril, mas, no dia 12, tinha uma foto
do ex-deputado Stênio Rezende com a Prefeita Vianey e o secretário de
Segurança, mas não fiquei sabendo da data, fiquei sabendo por terceiros.
Então, o que me deixou triste foi isso. Por isso subo aqui dando a
minha indignação justa, mas deixando bem claro que quero colocar uma
pedra nesse assunto, quero poder passar uma borracha a respeito
disso. Isso é só mais um aprendizado para mim. E esclarecer também
a nossa deputada, que também foi votada em nossa região. Deputada,
eu só queria justificar a questão, a diferença da velha política. Não me
referi à idade, me referi aos atos, às atitudes que são tomadas. Hoje eu
venho aqui, eu tenho que policiar, apesar de ser jovem e ser o mais
jovem do Maranhão, meu primeiro mandato, mas, se eu não me policiar,
eu posso me corromper amanhã para a velha política. Hoje aqui a
preocupação é de levar resultados porque a cobrança é alta em cima da
gente. Hoje tudo que a gente faz a gente publica nas nossas redes
sociais demonstrando o nosso trabalho. E quero citar também alguns
nomes como o Deputado Arnaldo Melo, o César Pires, que são pessoas
por quem eu tenho total admiração, não acompanho de hoje, mas de
anteriormente, a respeito do trabalho deles. Então são pessoas que me
passam experiências, me passam conhecimentos a respeito disso. E
quero falar um pouco sobre a nossa agenda. Ontem eu estive com a
comitiva de vereadores de Buriti, liderada pelo vereador Ely, pela
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preocupação da cidade de Buriti. A taxa de crime e homicídios
aumentaram cada vez mais. Isso nos deixa preocupados. Ontem os
levei na Secretaria de Segurança. Agradeço ao Delegado Dicival por dar
todo apoio e se propôs a resolver essa situação. A gente foi também na
SEIC conversar com o Delegado. E a gente só quer resultados e poder
dar uma resposta à população de Buriticupu, que está clamando por
socorro e com medo de sair às ruas. Obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Daniella Tema, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
galeria, imprensa do Maranhão, telespectadores da TV Assembleia,
ouvintes da rádio ALEMA, internautas, funcionários desta Casa, o
meu bom dia a todos. O que me traz a esta tribuna, hoje, é para
apresentar a V. Exas. um projeto de lei ao qual demos entrada no último
dia 22. Projeto esse que assegura o percentual de no mínimo 20% das
vagas oferecidas na área de segurança do estado do Maranhão para as
mulheres. Ficam reservadas às mulheres o percentual de 20% das vagas
oferecidas em concursos públicos na área de Segurança Pública do
Estado do Maranhão, conforme esta lei. O artigo 2º diz: as candidatas
deverão concorrer simultaneamente às vagas reservadas e às
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação
no concurso. A lei não se aplicará aos concursos em andamento e
àqueles cujos editais estiverem publicados. O país está vivendo um
momento histórico, onde as políticas de gênero estão na pauta de
discussão dos governos e da sociedade. O objetivo do presente projeto
de lei visa recorrer que ainda persiste uma desigualdade entre homens
e mulheres, buscando a sua devida correção da limitação do exercício
de direitos por mulheres, especificamente nos serviços dos órgãos de
Segurança Pública do Estado do Maranhão. Para reconhecer essa
realidade, meus amigos, do quadro funcional dos órgãos de Segurança
Pública do Maranhão e do Brasil, contamos com o apoio da pesquisa
que é realizada anualmente pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública, que mostra que no quadro nacional, aproximadamente, 10%
das mulheres, o que remete 38.349 de um universo de 346.392 policiais
civis são do sexo feminino. O número de policiais militares, corrigindo.
E o número de policiais no Estado somente 27% são mulheres. Um
número até maior, um número razoável. E, aproximadamente, 7,7%
dos bombeiros militares são do sexo feminino. E, no Maranhão, esses
dados são ainda mais assustadores. No Maranhão, somente 6,1% dos
policiais militares são formados por mulheres. Na Polícia Civil, 18,09%
são policiais civis entre 7,2% por bombeiros militares são do sexo
feminino. Isso muito me entristece, essa realidade muito me entristece,
mas ao mesmo tempo me encoraja, que eu como mulher, como
Deputada representante das mulheres também aqui nesta Casa, não
posso me calar diante disto. E eu estou aqui hoje para vestir a camisa
em defesa das mulheres. Mulheres que precisam de oportunidade no
nosso País. Mulheres que precisam de oportunidade em nosso Estado.
E eu não posso passar por este Poder, por esta Casa, sem deixar aqui
a minha contribuição. E aproveito aqui a oportunidade também para
sensibilizar as minhas companheiras mulheres, Andreia, Dra. Cleide,
minhas companheiras Mical, Thaíza, Dra. Helena. Sensibilizar vocês
como mulheres para junto comigo buscarem mais espaço. E também
pedir aos nobres colegas Deputados que quando essa lei chegar aqui
para votação, eu também gostaria de poder contar com o apoio e com
a colaboração de V.Exas. para que nós, juntos, possamos mudar esses
índices alarmantes, discrepantes, em relação às mulheres, a
representatividade das nossas mulheres nos nossos poderes. Deixo
aqui a minha manifestação a todos vocês. E peço encarecidamente que
sejam sensíveis ao que eu trouxe a V.Exas. nesta Tribuna hoje. Me
despeço aqui deixando o meu muito obrigada e agradecendo ao
Presidente pela oportunidade de poder me reportar aqui para vocês
hoje. Muito obrigada. Bom dia!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, cumprimento os Deputados, meus
amigos aqui presentes, na pessoa da Deputada Andreia, cumprimento
o povo do Maranhão, cumprimento a minha cidade de Imperatriz,
cumprimento a minha região Tocantina e todo o povo Maranhense.
Senhores Deputados, estive na última segunda-feira, no quartel da
Polícia Militar, no Comando da Polícia Militar, onde, Deputado Vinícius
Louro, foi a troca de comando da Polícia Militar do Estado do Maranhão,
onde o Coronel Luongo deixa o cargo e assume o Coronel Ismael,
homem competente, sério, dando um novo vigor, um novo gás, na
Polícia Militar do Estado do Maranhão. Assim como estive na semana
passada no comando do Corpo de Bombeiros, fazendo parcerias,
solicitando a Escola Militar do Corpo de Bombeiros para a cidade de
Imperatriz, mas esse gás, Senhores Deputados, que a Polícia Militar
precisa por meio do novo comando. E tenho certeza de que o Coronel
Ismael será essa novidade. Precisa também que, assim como no primeiro
Governo Flávio Dino, onde o Governador muito sabiamente, lançou a
tabela de subsídio para policial militar e bombeiros militares do estado
do Maranhão, nós precisamos que o governador encaminhe essa mesma
tabela. Em 2015, quando ele assumiu, a tabela está aqui e muito
sabiamente, até para não gerar expectativa, especulações, o governador
trouxe a tabela na qual o cargo de soldado sairia de R$ 2.708,00 naquele
ano para R$ 4.558,00 no ano de 2018. Soldado, que é a base das
corporações militares em todo o Brasil, até o cargo de coronel, que
sairia de R$ 13.889,00 para R$ 17.200,00. Venho hoje mostrar a
necessidade que temos para que o governador, o Governo do Estado
do Maranhão, e os secretários lancem essa nova tabela. As associações
militares do estado do Maranhão, em reunião na Comissão de Segurança
Pública, vieram com essa demanda que o Estado todo está cobrando,
porque diz que o que é ruim a gente custa a se acostumar, mas com o
que é bom, se acostuma rapidinho. E o governador foi muito bom,
ainda em 2015, quando lançou essa tabela e respeitou, Deputado Hélio
Soares, rigorosamente os valores. E eu venho pedir hoje para que o
governo faça essa tabela e mande para cá, para que a gente possa
acalmar os ânimos dentro dos quartéis militares, tanto da Polícia Militar
quanto do Bombeiros de todo o estado do Maranhão. É uma luta
militar, eu tenho essa causa por ter os amigos militares, por ter sido
maciçamente votado na minha região pelas camadas militares daquela
cidade. Então, fica aqui meu registro, fica meu pedido para que o
governador encaminhe para cá, o mais breve possível, uma tabela que
vá desde soldado até o cargo de coronel correspondente aos anos de
2019, 2020, 2021 e 2022 quando finda o mandato do Governador
Flávio Dino. Com esse gesto, que ele fez no seu primeiro mandato, eu
tenho certeza de que a satisfação virá de dentro dos quartéis e essa
satisfação a gente vai vir aqui na tribuna agradecer como nós estamos
vindo aqui agora solicitar neste momento. Meu muito obrigado e que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Zé Gentil, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Senhor
Presidente Glalbert, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Deputado Zé
Gentil,  30 segundos só para fazer um registro em cima do
pronunciamento do Deputado Rildo com relação à tabela dos militares.
Há um projeto meu, de minha autoria, sou signatário, com relação aos
policiais militares.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Hélio, V.Ex.ª não deseja usar o
Pequeno Expediente?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Não, eu não
estou pedindo aparte, é pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Porque na verdade V.Ex.ª poderia usar o
Pequeno Expediente para debater.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Não, eu não
estou nem com vontade de debater nada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM - Nós já estávamos com um orador na tribuna.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu pedi antes
dele subir, mas seja feita a vossa determinação, sem problema, pode
continuar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - V. Ex.ª pode fazer assim que ele terminar e
concedo a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, galeria, imprensa,
eu estou usando esta tribuna, hoje, para alguns esclarecimentos. Antes
de entrar nesse mérito, eu quero lembrar a esta Casa que, na semana
passada, ocorreu, em Caxias, o falecimento da mãe do Presidente da
Câmara Municipal, Vereador Catolé. E para você ver o que é o destino
do ser humano, logo em seguida, antes do sétimo dia, morreu a mãe do
Presidente da Câmara Municipal de Caxias. E lá, naquela ocasião, se
fez presente o Senador Weverton Rocha. E quando ele foi para Caxias,
que foi pousar no aeroporto de Caxias, que não existe mais praticamente,
ele foi e quase aconteceu uma fatalidade, porque tinham muitos animais
na pista. E ele teve que não pousar no momento, dar uma volta na
cidade enquanto espantava os animais e ele voltou a pousar. E nesse
momento ele disse, então, aos vereadores e ao Prefeito Fábio Gentil
que iria conseguir o recurso este ano ainda para a reconstrução do
aeroporto de Caxias. E eu espero que isso aconteça, porque Caxias é
uma cidade que não pode ficar sem o aeroporto, não pode viver sem
que receba ali, em Caxias, um bom campo de pouso, para que a gente
possa receber os nossos visitantes. Mas, Senhor Presidente, eu entrei
aqui nesta Casa, antes de mais nada, há muito tempo, eu previa a falta
que fazia na carteira da identidade o tipo sanguíneo das pessoas, porque
eu via acontecer em Caxias, naquela BR-316, que liga Caxias a Teresina,
muitos acidentes. E aconteceram acidentes em que eu vi falecimento
por falta de constar o tipo sanguíneo. E a pessoa depois que foi fazer
para verificar qual era o tipo, ele já tinha falecido. Isso fez com que eu
fizesse um projeto aqui nesta Casa, projeto de lei, pedindo a esta Casa
a aprovação e que Exmo. Governador sancionasse esse projeto. Tudo
isso muito bem. Agora, eu tive um bom amigo um colega aqui, um
parlamentar, Duarte Júnior, que, no momento da discussão aqui, ficou
a dúvida se o projeto era meu ou era dele. Eu pedi à Casa, eu pedi à
Mesa que olhasse no Diário. Eu perguntei à Casa para que servia
aquele diário se não era para comprovar o que acontecia no Plenário
desta Casa. E foi visto de quê? O pedido teria sido meu, ele entrou
realmente, mas depois do meu pedido. Tudo bem. Conversamos, aqui
ficou da minha autoria. E ainda mais, tem o seguinte que eu digo aqui,
a carteira do meu colega Deputado é defronte à minha, ele fez um

lançamento, aqui em São Luís, e convidou várias pessoas. Não teve a
consideração de me convidar. Ah, mandou recado? Mandou por meio
de outro Deputado o convite para mim? Está bem aqui defronte de
mim. Será que ele não sabia durante 10 dias que ia fazer aquele
lançamento, para me comunicar? Embora ele coautor, que para mim
não existe isso nesta Casa de coautoria. Não existe coautor aqui nesta
Casa, mas ele como coautor, que se diz, fez o lançamento. Então, meu
irmão, daqui a uns dias também pode se fazer. O meu suplente, eu no
exercício do mandato, pode chegar e dizer, porque o coautor é um
suplente. Ele apenas subscreveu junto comigo, mas eu espero dizer ao
meu colega Duarte Júnior que eu não me ofendi com isso, de maneira
alguma. Eu apenas estou aqui lamentando o que ocorreu não só aqui
neste Plenário como também na sua festa, na festa que você promoveu,
dizendo à sociedade que o Projeto era seu. Isso para mim, eu fico
temeroso, daqui para frente, de ter vários problemas dessa natureza,
mas mesmo assim, eu me conformo com o que aconteceu. Só quero
dizer a esta Casa que esta Casa merece respeito. Que eu não só pela
idade, mas como Deputado mereço respeito, não só pela idade, mas
pelo meu procedimento, que sou homem de 79 anos de idade e desafio
que tenha aqui nesta cidade ou em qualquer lugar do Maranhão um
processo contra a minha pessoa, uma coisa que conduza contra o meu
bem-estar. Por isso, eu me senti no dever de dizer a esta Casa, que isso
não se repetisse mais, de maneira alguma, Deputado. Eu jamais, pela
quarta vez, pelo quarto mandato que estou aqui nesta Casa, eu jamais
utilizei o meu mandato como trampolim para conquistar outras coisas
previstas na minha vida, jamais faria isso. E espero que V. Ex.ª veja
isso, o erro que cometeu aqui nesta Casa, porque a sociedade sabe, a
sociedade viu, os jornais publicaram e sabem que o projeto foi meu. E
eu me sinto feliz e satisfeito em ter prestado esse serviço à sociedade
do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Hélio, V. Ex.ª deseja ainda fazer a
colocação?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Eu estou quase chegando à cronologia do meu amigo Zé
Gentil, tio Zé, está bem longe ainda, mas eu não esqueci. Só para
adicionar ao pronunciamento do nosso nobre Deputado Rildo Amaral,
que com relação aos militares, que há um projeto meu na Casa, já
antigo, no qual eu sou signatário, nas tabelas dos militares que quando
chegasse à época dos praças até tenente-coronel, que chegasse o tempo,
ele já seria contemplado com soldos e aguardasse a vaga assim que
tivesse na cronologia do quartel, ou seja, da sua hierarquia. Fizemos o
estudo com a Polícia Militar de Belo Horizonte, de Santa Catarina e do
Paraná, pois o que é bom se copia. Eu fiz esse projeto, ficou aí para lá,
a Comissão de Constituição e Justiça voltou e paralisou. Na legislatura
passada, eu também não me candidatei, deixei. Então agora ele me
lembrou, na tribuna agora, para revitalizarmos esse projeto. Eu vou
reeditar, conto com a anuência dos pares para ver se a gente dá uma
satisfação à nossa briosa Polícia Militar. Eu lhe agradeço pela ordem,
pedi a V. Ex.ª e agora educadamente retornou. Eu lhe agradeço. Tem
futuro, viu. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado, Deputado Hélio. Deputado Fábio
Macedo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputado
Glalbert.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Só um minuto, Deputado Duarte. Deputado
Wellington, o Deputado Fábio já estava inscrito e foi chamado à tribuna
primeiro, antes de V.Ex.ª. Então peço que V.Ex.ª aguarde ser chamado.
Deputado Duarte.
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O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - É só para
confirmar minha inscrição no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Sim, após o Deputado Wellington. Deputado
Fábio, com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, membros desta Mesa, senhores
deputados, deputadas, imprensa, galeria, TV Assembleia. Senhor
Presidente, estivemos hoje em uma reunião na Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa, uma reunião de bastante importância. Nos
reunimos hoje com os membros daquela comissão que estiveram
presentes, os Deputados Wendell Lages, Zito Rolim, Antônio Pereira,
Leonardo Sá e Ciro Neto. Lá discutimos sobre um assunto que eu já
venho tratando desde o ano passado, que é sobre a extração do gás
natural aqui no nosso estado. Assunto esse que venho já tratando com
grande relevância porque este gás, que vem sendo extraído aqui no
nosso estado, vem sendo transformado em energia pela empresa Eneva.
Toda essa energia tem sido vendida para fora e os maranhenses não
têm utilizado desta energia, o que tem se tornado um sonho do Deputado
Fábio Macedo, para que pelo menos esse gás extraído aqui do nosso
estado seja transformado em gás para uso veicular. Então, nesta reunião
que nós estivemos hoje, ficou decidido que vamos agora, no dia 16 de
maio, faremos uma visita à empresa Eneva junto aos deputados da
comissão, que eu quero aqui também convidar os demais deputados
que quiserem ir a essa empresa, fazer essa visita, estão convidados a
também se engajarem nessa luta porque esse recurso é de todos os
maranhenses. Então vamos lá nessa empresa e, logo após o dia 21,
vamos fazer aqui uma audiência pública, nesta Casa, e vamos convidar
mais de 50 órgãos aqui do nosso estado para que enfim possamos,
realmente, utilizar esse recurso que é de todos os maranhenses. Vamos
convidar órgãos como a Gasmar, que é ligada ao estado do Maranhão,
vamos convidar também a FIEMA, já tivemos também algumas reuniões
com a FIEMA, no ano passado ainda. E vamos convidar também o
sindicato dos taxistas daqui do Estado do Maranhão. Vamos convidar
também o presidente dos UBERs daqui do Estado do Maranhão.
Porque com isso, a gasolina cada dia mais aumenta, o preço da gasolina,
e se implantando aqui o gás veicular, com certeza ele é mais barato, vai
facilitar a vida dos maranhenses. E sem falar que ele ambientalmente é
menos poluente e vai facilitar, com certeza, a vida dos maranhenses.
Então, mais uma vez, aqui, quero convidar a todos os colegas deputados
para se engajarem nessa luta, que não só é do Deputado Fábio Macedo,
mas, sim, de todos os deputados aqui desta Casa. E tenho certeza que
posso contar também com a ajuda do Governador Flávio Dino, como
ele tem se empenhado muito por esse Estado. Então, meus amigos,
quero aqui agradecer a todos os deputados que estiveram presentes,
hoje, na sala da Comissão de Assuntos Econômicos aqui desta Casa. E
vamos continuar engajados aqui nesta luta, a luta pelo uso do gás que
é do nosso Estado, que é nosso, que é de todos os maranhenses, para
que, enfim, ele seja usado pelos maranhenses. Meu muito obrigado,
Senhor Presidente!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pela Ordem, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu só gostaria de registrar a presença aqui, na nossa galeria,
do ex-prefeito Maninho, da cidade de Santa Quitéria, que nos honra
muito, abrilhanta esse Plenário com a sua presença

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito o registro, Deputado Vinícius Louro.
O Deputado Hélio também já tinha pedido que fizéssemos o registro.
Seja muito bem-vindo, ex-prefeito, nosso amigo, Maninho. O Deputado
Wellington do Curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque
Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é
condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê
no nome do unigênito Filho de Deus (Apóstolo João, capítulo 3,
versículo 16). Um dos mais famosos versículos, uma das mais famosas
passagens da Bíblia, que é o João 3, muito utilizado. Eu vi no último
domingo muitas pessoas utilizando essa passagem bíblica e de suma
importância. A Ele toda a honra e toda a glória. Senhor Presidente,
Deus também nos ensina: não vos conformeis com este mundo. Não
tem como se conformar. Ontem recebi a denúncia de que um senhor de
73 anos que estava aguardando para fazer uma cirurgia, aguardando. Já
havia feito uma solicitação à Defensoria Pública, denunciado ao
Ministério Público. E ontem, somente ontem, depois da nossa ação,
depois da nossa intervenção, da nossa briga, da nossa luta, é que estão
fazendo a transferência desse senhor de 73 anos. É um desrespeito,
uma falta de respeito. O senhor José Ribamar Rocha, de 73 anos, que
aguarda, desde o início do mês, para fazer uma transferência para UTI.
E somente ontem, por quê? Pressão do Deputado Wellington e também
uma ordem judicial. É um governo que só atende na saúde por ordem
judicial, tudo tem que judicializar. É um governo que não tem
transparência. Saímos de uma audiência pública agora da prestação de
contas do terceiro quadrimestre de 2018, é a mesma coisa, não tem
transparência. E é um governo que só trabalha obrigado, com decisão
judicial, e muitas vezes nem cumpre. É um absurdo, é uma falta de
respeito com um senhor de 73 anos. Mas, Senhoras e Senhores, por
meio de uma Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público
Federal, obriga o Governo do Estado, Prefeitura de São Luís a se
adequar, a se adaptar e ir fazer um atendimento digno no Hospital
Socorrão I e Socorrão II. A Justiça Federal determinou que o município
de São Luís e o Estado do Maranhão realizem uma série de medidas
para a adequação do Socorrão I e Socorrão II. O Ministério Público
Federal no ato da inspeção constatou superlotação com o dobro da
capacidade instalada, pacientes atendidos em macas nos corredores
junto a seus respectivos acompanhantes, procedentes de sua maioria
do interior do Estado. Essa é uma realidade que o que estou falando
agora todo e qualquer cidadão maranhense, principalmente da Região
Metropolitana é conhecedor, não precisa muita coisa não. Vamos agora
ao Socorrão II, vamos agora ao Socorrão I. Pessoas sendo atendidas em
macas nos corredores, parece atendimento de campanha, parece
atendimento de guerra. E eu não estou falando por falar, estou falando
com conhecimento. Foi uma das primeiras ações como Deputado
estadual nesta Casa, no dia 7 de abril de 2015, foi amanhecer no Socorrão
I e depois no Socorrão II. E eu encontrei no corredor do Socorrão II
uma senhora de mais de 70 anos sendo atendida no corredor e o soro,
que estava sendo aplicado nessa senhora, quem estava segurando era o
filho, e segurando com a mão, porque nem o aparador do soro tinha. O
filho segurando o soro com a mão para a mãe, sentada em uma cadeira
de roda, no corredor do Socorrão II. É assim que o Governador Flávio
Dino e o Prefeito Edivaldo Holanda tratam a saúde do Estado do
Maranhão? E não estou com ilações, estou dando o meu testemunho
que fui pessoalmente ao Socorrão I, ao Socorrão II e vou às UPAs, vou
aos hospitais. O Ministério Público Federal constatou pessoalmente
em uma fiscalização. E o que o Ministério Público Federal exige da
Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado? 1 - Prefeitura de São
Luís, que em 30 dias o abastecimento contínuo e interrupto de
medicamentos, insumos e alimentos para os hospitais Socorrão I e
Socorrão II. Nós denunciamos no Ministério Público a falta de
medicamentos no Estado do Maranhão do Governo do Estado. 2 -
Providenciar no prazo de 60 dias a adequação das não conformidades
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constatadas pela Vigilância Sanitária no Estado do Maranhão. 3 -
Promover no prazo de 180 dias, a organização da rede SUS no município
de São Luís de modo a prover a existência de leitos de retaguarda para
os hospitais Djalma Marques, Clementino Moura, sob a forma de que
lhe parecer estrategicamente mais adequada. E para concluir, ao
Governo do Estado do Maranhão, o Ministério Público Federal também,
em 60 dias, apoio técnico e financeiro ao município de São Luís. O
Governador Flávio Dino soube usar, usou a Prefeitura de São Luís,
usou o Prefeito Edivaldo Holanda, em 2013 e em 2014, para eleger a
governador, mas não tem as responsabilidades que deveria com a
Prefeitura de São Luís. Tem responsabilidade? Sim, então assuma a
responsabilidade, Governador Flávio Dino. Assuma. São Luís é a capital
do estado e precisa sim da sua atenção. O Ministério Público está
pressionando para que V.Ex.ª dê atenção ao atendimento de saúde no
estado do Maranhão e na capital, além de ainda providenciar, no prazo
de 180 dias, a atualização do Programação Pactuada e Integrada, PPI,
no estado do Maranhão de modo a prever a exploração da explosão
demográfica projetada pelo último recenseamento. E a União...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Por último, a auditoria nas contas do
Fundo Municipal de Saúde do Município de São Luís, desde 2009 até
a data de hoje. Onde foram parar esses recursos do Fundo Municipal
de Saúde? É o tema de outro assunto que iremos abordar na tribuna
desta Casa. É o que tinha para o momento, mas, mais uma vez, queremos
saúde sim, mas não saúde da propaganda mentirosa e a saúde da
propaganda enganosa, queremos sim saúde de verdade, pois os
maranhenses estão padecendo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, por gentileza. Há
outros oradores inscritos e o tempo está se esgotando.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, Senhor Presidente. O governador está exterminando a
população de forma silenciosa no estado do Maranhão. O Governador
Flávio Dino, exterminador silencioso da população do estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Duarte Júnior, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho
à tribuna desta Casa não para contestar, não para digladiar, não para
ser o mau exemplo às pessoas que nos acompanham lá fora e que nos
colocaram aqui. Eu tenho aprendido muito no Poder Legislativo, eu
tenho vivido um novo momento. Saí de uma experiência bem-sucedida
no Executivo, uma experiência reconhecida pela população de gestão
pública séria, correta, proba de contas aprovadas pelo Tribunal de
Contas. Basta pegar o Portal da Transparência para demonstrar isso.
Vivo aqui, na Assembleia Legislativa, uma nova fase, uma fase de
aprendizado. Confesso ter aprendido muito, então, nesta oportunidade,
em vez de contra-atacar, em vez de contestar, em vez de trazer aqui
questionamentos como o RG+ vai muito além de inserção do tipo
sanguíneo, o RG+ insere mais de oito documentos, como, por exemplo:
carteira de trabalho, carteira de motorista, PIS, PASEP, NIS. O RG+,
eu poderia fazer questionamentos ao Deputado Zé Gentil sobre a
substituição ou não da carteira de motorista com o RG+, mas eu acredito,
senhoras e senhores, que esta oportunidade que aqui me é dada deve
ser utilizada para que nós possamos fazer uma reflexão acerca do que
de fato, Presidente Glalbert, está acontecendo nesta Casa. Todo dia,
ou quase todo dia, é uma confusão miúda, é deputado brigando com

outra deputada, é deputada brigando com deputado para ver quem é o
melhor, para ver quem é o pai da criança. E eu gostaria de destacar que,
pelo pouco tempo que aqui estou, eu acredito que nós não somos
inimigos, que nós não devemos nos digladiar, que nós devemos nos
unir. Porque, por exemplo, eu posso citar o Deputado Fábio Macedo,
que traz aqui uma excelente iniciativa de discutir o gás natural, um
abastecimento via gás. Foi uma proposta que eu fiz durante a campanha,
mas ele está chamando a audiência pública e me convidou para
participar. O Deputado Carlinhos Florêncio, por exemplo, trouxe um
projeto que já foi apresentado outrora pelo Deputado Edvaldo Holanda.
Eles não vão brigar por isso. Eles devem brigar unidos para que essa lei
seja aprovada. E em vez de a gente ficar se digladiando aqui para ver
quem é o pai da criança, a gente deve é brigar para que as pessoas sejam
empoderadas e saibam que hoje no Maranhão, assim como no Paraná,
existe um RG com mais informações. Eu lamento muito por nós
estarmos utilizando toda essa estrutura, essa belíssima estrutura, para
retoricamente falarmos de uma união, retoricamente falarmos de Deus
e não praticarmos aquilo que nós precisamos praticar. Por amor ao
debate e em respeito à imprensa que está aqui presente e às pessoas
que precisam saber da verdade, eu destaco: eu fui convidado pela
presidência desta Casa a me fazer presente no evento. O Alexandro
Monteiro, chefe de gabinete da Presidência, me designou para ir a esse
evento. E eu ontem pude mandar um print dessa mensagem no
WhatsApp para o jornalista Diego Emir, demonstrando que o convite
foi feito ao Deputado Zé Gentil. E, de forma muito gentil e proativa,
eu tentei entrar em contato com ele. O Deputado Adelmo tentou entrar
em contato com ele. Apenas conseguiu contato com assessor, pois
ninguém conseguia contato via WhatsApp. Portanto, meus amigos, eu
quero muito aproveitar esse momento e destacar que, nesse evento,
outros deputados foram convidados e se fizeram presentes, como por
exemplo a Deputada Amical Damasceno, a Daniella Tema. Mas eu
queria aproveitar esta oportunidade para pedir a todos vocês,
independentemente da idade, independentemente do primeiro e do
segundo ou sexto mandato, verdadeiramente vamos nos unir. É natural
que uma colega deputada apresente um projeto semelhante a outra
deputada que em campanha prometeu ou tinha aquele ideal, é natural.
O próprio RG+ eu prometi em campanha pela experiência que eu tive
no VIVA, mas não é pela semelhança de propósitos que devemos nos
separar. Pelo contrário, se encontrarmos dentro desta Casa deputados
com ideais semelhantes, é aí que devemos nos unir. E eu poderia também,
senhoras e senhores, utilizar este espaço aqui para me lamentar da
quantidade absurda de críticas que recebo por meio de veículos de
comunicação na tentativa de desconstruir essa imagem. E lamento por
isso, mas não posso me sentir perseguido. Pelo contrário, eu como um
católico que frequenta a Igreja Católica, praticante que sou, não posso
me lamentar de ser crucificado injustamente, de ser perseguido
injustamente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Duarte, peço que conclua, por
gentileza.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Mas,
Deputado Glalbert, até por uma questão divina peço um pouco mais
de tempo. Eu gostaria aqui de destacar, ainda mais nesse período pós-
Páscoa que Jesus foi crucificado injustamente por aqueles que tanto
ele tentava ajudar e ajudou, que dirá eu. Quem sou eu para poder
lamentar por perseguições injustas, absurdas e um tanto quanto inócuas.
Por fim, senhoras e senhores, vamos ter mais gentileza, vamos ser
mais gentis uns com os outros, vamos nos unir verdadeiramente porque
a nossa briga não é um com o outro. A nossa briga é em comum para
ajudar as pessoas, para beneficiar aqueles que mais precisam. E convido
todos vocês para que divulguem esse projeto, divulguem as suas ações,
porque as pessoas não querem que a gente brigue entre nós, mas sim
que a gente se una em prol do desenvolvimento do estado do Maranhão.
Muito obrigado.
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GLALBERT CUTRIM – Com a palavra o Deputado Neto Evangelista,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente Deputado Glalbert Cutrim,
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, os que
nos acompanham pelas redes sociais, os que nos acompanham pela
TV Assembleia e funcionários desta Casa. Eu venho a esta tribuna
fazer um convite a todos os colegas Deputados e Deputadas desta
Casa, em nome aqui também da colega Deputada Daniella Tema, da
Deputada Andreia, do Deputado Antônio Pereira, do Deputado Paulo
Neto, convidar os senhores para a Convenção Estadual dos Democratas,
que acontecerá sexta-feira, às 9h da manhã, no Centro de Convenções,
no Auditório Terezinha Jansen. Essa convenção já com a presença
confirmada do Presidente Nacional do nosso Partido, Prefeito de
Salvador, ACM Neto; do Presidente do Senado Federal, Senador pelo
Democratas do Amapá, Davi Alcolumbre. Será o momento da
reformulação dos Democratas no Maranhão. Isso tem acontecido no
Brasil inteiro. O Democratas tem partido do princípio de formar seus
diretórios nos municípios, como fez aqui em São Luís, que eu tenho a
grata satisfação de presidir hoje esta Comissão Executiva do Diretório
de São Luís, mas tenho feito isso por todo o Maranhão e não será
diferente com a estadual. O Presidente Deputado Federal Juscelino
Filho, atual Presidente da Comissão de Refundação, estará com a chapa
na Convenção, muito provavelmente para ser reconduzido por
aclamação de todos os convencionais do Democratas. Será uma bonita
festa. O Maranhão inteiro, os nossos correligionários do Democratas
estarão aqui em São Luís. E aproveito para convidar toda a sociedade
maranhense, mas, em especial ,os meus colegas Deputados, o Deputado
Arnaldo Melo sua presença como ex-Presidente, como é um dos
decanos, decano desta Casa é V. Ex.ª, para prestigiar esse momento do
DEM, do 25, aqui no Maranhão. Fica aqui o meu convite a todos os
Senhores. Obrigado, Presidente, era este o comunicado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
temos alguns muitos vetos parciais para votar. E iremos apreciar, a
tramitação já foi encerrada em todas as comissões. Todos os pareceres
foram favoráveis pela manutenção dos vetos parciais. A votação será
por processo nominal por meio do painel eletrônico. E eu farei em
bloco, como não houve solicitação de destaque em nenhum dos vetos
parciais. Solicito que libere o painel e os Deputados e as Deputadas
registrem a presença e confirmem os seus votos nos seguintes vetos.
Vou ler cada um. O veto parcial encaminhado por meio da Mensagem
Governamental n.º 091/2012, referente ao Projeto de Lei n.º 073/2012,
de autoria da Deputada Vianey Bringel. Veto parcial encaminhado pela
Mensagem Governamental n.º 091/2012, referente ao Projeto de Lei
n.º 073/2012, de autoria da Deputada Vianey Bringel (lê). Veto parcial
encaminhado pela Mensagem Governamental n.º 003/2013 referente
ao Projeto de Lei n.º 172/2012, de autoria do Deputado Carlos Amorim.
Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 207/2013, encaminhado pela
Mensagem n.º 011/2014, de autoria do Poder Executivo. Veto parcial
encaminhado pela Mensagem Governamental n.º 081/2014 referente
ao Projeto de Lei de Conversão n.º 002/2014. Veto parcial encaminhado
pela Mensagem Governamental n.º 100/2014 referente ao Projeto de
Lei n.º 140/2014, do Deputado Bira do Pindaré. Veto parcial ao Projeto
de Lei n.º 233/2014, enviado pela Mensagem n.º 085/2015, de autoria
dos Deputados César Pires e Carlinhos Florêncio. Veto parcial ao
Projeto de Lei n.º 030/2015, enviado pela Mensagem n.º 070/2015, de
autoria da Deputada Nina Melo. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 008/
2015, enviado pela Mensagem n.º 031/2015, de autoria do Tribunal de
Contas do Estado. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 124/2015, enviado
pela Mensagem n.º 092/2015, de autoria do Deputado Fábio Braga.
Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 033/2015, enviado pela Mensagem

n.º 095/2015, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Veto parcial ao
Projeto de Lei n.º 071/2015, enviado pela Mensagem n.º 100/2015, de
autoria do Poder Executivo. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 253/
2015, enviado pela Mensagem n.º 001/2016, de autoria do Deputado
Roberto Costa. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 318/2015, enviado
pela Mensagem n.º 017/2016, de autoria do Deputado Júnior Verde.
Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 118/2015, enviado pela Mensagem
n.º 027/2016, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho.
Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 104/2016, enviado pela Mensagem
n.º 058/2016. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 022/2016, de autoria do
Deputado Josimar de Maranhãozinho, enviado pela Mensagem n.º
096/2016. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 137/2016, da Deputada
Valéria Macedo, enviado pela Mensagem n.º 106/2016. Veto parcial ao
Projeto de Lei n.º 174/2016, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
enviado pela Mensagem n.º 110/2016. Veto parcial ao Projeto de Lei
n.º 049/2016, do Deputado Adriano Sarney, enviado pela Mensagem
n.º 114/2016. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 210/2016, de autoria do
Deputado Edson Araújo, enviado pela Mensagem n.º 115/2016. Veto
parcial ao Projeto de Lei n.º 182/2016, de autoria do Deputado Adriano
Sarney, enviado pela Mensagem n.º 116/2016. Veto parcial ao Projeto
de Lei n.º 175/2016, de autoria da Deputada Valéria Macedo, enviado
pela Mensagem nº 118/2016; Veto parcial ao Projeto de Lei nº 194/
2016, de autoria do Deputado César Pires, enviado pela Mensagem nº
119/2016; Veto parcial ao Projeto de Lei nº 228/2016, enviado pela
Mensagem 020/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto; Veto
parcial ao Projeto de Lei nº 188/2016, enviado pela Mensagem nº 078/
2017, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho; Veto parcial
ao Projeto de Lei nº 327/2017, enviado pela Mensagem nº 112/2017, de
autoria do Poder Executivo; Veto parcial ao Projeto de Lei nº 332/
2017, enviado pela Mensagem nº 129/2017, de autoria do Tribunal de
Contas; Veto parcial ao Projeto de Lei nº 142/2017, enviado pela
Mensagem nº 133/2017, de autoria da Deputada Ana do Gás; Veto
parcial ao Projeto de Lei nº 207/2015, enviado pela Mensagem nº 161/
2015, de autoria do Poder Executivo; Veto parcial ao Projeto de Lei nº
066/2016, de autoria do Deputado Sérgio Frota, enviado pela
Mensagem nº 097/2016. Totalizando 40 vetos parciais que
apreciaremos. Solicito a liberação do painel e que os Deputados e
Deputadas registrem as presenças e confirmem o voto. Esclareço aos
Deputados que o voto “SIM” rejeita o veto, e o voto “NÃO” mantém
o veto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Todos
esses vetos estão com o parecer pela manutenção do Veto?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Isso, todos os vetos são parciais e estão
com os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela
manutenção do Veto Parcial. Para manter o Veto do Governador,
“NÃO”; para derrubar o Veto, “SIM”.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Só para
encaminhar pela liderança do Governo que votemos “não”, pela
manutenção dos vetos aqui apreciados, que são todos vetos parciais
aos Projetos de Leis dos colegas e dos Poderes também.
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GLALBERT CUTRIM – Liberada a votação. Deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu sei que não cabe discussão, não cabe nada, mas tem uns deputados
que estão envolvidos nessa votação aí e que todos possam votar SIM,
para que a gente possa ter esses projetos aprovados em benefício da
população do Estado do Maranhão. O Deputado Wellington, inclusive
tem um projeto de suma importância, que é o Selo Empresa Amigo da
Pessoa com Deficiência. Então, eu faço o apelo que a gente possa votar
pelo SIM.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
só Questão de Ordem. Vou repetir a orientação da Liderança do Governo.
Confirmar a presença e votar NÃO, pela manutenção dos vetos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito o registro, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, pela Ordem. Se fosse possível, que
abrissem o painel para que o deputado verificasse como foi a votação,
que aí ele pode pedir a retificação do voto.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem. Senhor Presidente, olhando aqui a
questão da votação dos vetos, eu fico preocupado pela forma da votação,
haja vista que eu sei também que são muitos vetos. E nós temos que
ver a questão do tempo de votação, já que é pelo plenário, mas eu fico
preocupado haja vista que estão sendo votados todos os vetos em uma
só votação. Eu tenho Projetos de Lei que foram vetados e ainda não
entraram, mas sei que vai chegar ao Plenário desta Casa. E aí como
seria para eu destacar esse veto para que ele não entre nesse bojo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Vinícius, esses vetos parciais que
nós estamos votando nenhum deles estava com destaque. Por isso foi
votado em Bloco. Quando algum veto vier e tiver o pedido de destaque
de qualquer deputado ou autor, ou qualquer outro deputado que deseja
fazer o destaque, esse veto vai ser votado em separado. Deputados,
como houve muita dúvida na hora da votação, eu vou pedir novamente,
o painel não foi aberto, que seja zerado o painel, não foi aberto ainda a
votação, para que nós possamos votar novamente. E agora eu esclareço,
mais uma vez: quem vota pela manutenção do veto governamental,
vota NÃO, quem vota pela derrubada do veto vota SIM. Eu vou pedir
novamente que seja zerado o painel e os deputados possam votar
novamente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Senhor
Presidente, Senhor Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Aí na pauta
que Vossa Excelência leu...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Sim.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Relacionou
um Projeto da ex-Deputada Nina Melo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Correto.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - E eu quero
votar pela aprovação da matéria, no todo, mas existe essa situação que
eu gostaria que a Mesa esclarecesse, na questão da discordância de um
dos Projetos em pauta, digamos, de um dos parágrafos que justificou,
motivou o veto parcial. Votando NÃO, ou seja, aprovando, está salvo
o projeto? Mesmo o deputado tendo algum parágrafo do seu projeto
vetado pelo Executivo, o projeto será aprovado, é isso?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - O veto todo já são leis, todos já são leis, só
o que acontece é que os que nós estamos votando hoje, os 40 vetos são
parciais. Algum parágrafo ou outro de cada um foi na verdade vetado
pelo governador e essa alteração é que veio para cá, por isso são todos
vetos parciais.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Perfeito,
então. Era exatamente o que eu queria saber. Está confirmado o projeto,
está salvo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Isso.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - É apenas o
veto de um inciso ou de um parágrafo qualquer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Exatamente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Mas a lei
será...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Correto.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - ...publicada,
sancionada. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Por nada. Peço que zere o painel para que
nós possamos votar novamente, por favor. Senhores, mais uma vez,
peço aos deputados que quem vota pela manutenção do veto do
governador vote NÃO. Quem vota pela derrubada do veto vota SIM.
Liberada a votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Pela Ordem, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Deputado Wellington, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adriano primeiro.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, eu estou encaminhando aqui pelo Bloco. Acreditamos
que existem muitos vetos, estamos votando em bloco? Em bloco de
vetos, vamos dizer assim? E existem muitas questões aqui que são
vetos do próprio governo executivo, então o próprio Poder Executivo
mandou a esta Casa vetos das suas leis. Nós estamos vendo aqui vetos
de vários deputados, inclusive deputados que estão aqui presentes,
não apenas de oposição ou situação, mas de vários deputados que
estão aqui presentes. Então eu acredito que aprovar esses vetos é meio
que entrar em contraditório com a CCJ. Se a CCJ aprovou no momento
em que esta Casa votou a favor desses projetos, votar a favor do veto
do governador é desrespeitar, talvez, ou contrariar a CCJ nesta Casa.
Para mim não faz sentido. Aí tem um problema: ou o problema está na
CCJ ou o problema está no governo, mas nós aqui não podemos votar
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por um projeto de lei que passou pela CCJ como constitucional, aprovar
esse projeto e depois chegar aqui um veto do governador e aprovar um
veto do governador sem ao menos analisar corretamente. Então é
incoerente essa situação aqui. Eu, por exemplo, encaminho para aqueles
que querem ter coerência nesta Casa que votem SIM, que é manter a
decisão desta Casa, a decisão da CCJ, a decisão do Plenário e tudo
aquilo que foi passado, principalmente dos deputados que faziam
parte da legislatura passada. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano, acho que V.Ex.ª chegou
já no meio da votação. Antes fiz a referência de que todos os vetos,
quando voltaram para cá, passaram pela CCJ e todos vieram para a
votação neste plenário neste momento, com o parecer favorável da
CCJ. Então o que veio no passado, aprovando, foi para o Governador.
O Governador voltou vetando parcial, o projeto voltou para a CCJ.
Então tivemos um novo parecer que todos os vetos que estamos
votando neste momento foram aprovados e nós estamos votando já de
acordo com os pareceres da CCJ. Só para que V. Ex.ª não se confunda.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Pois é, eu sei. Cada
um dos vetos aqui passou pela CCJ e tiveram parecer da CCJ. Então,
mais uma vez, confirmando que a própria CCJ muda de opinião a cada
momento. Tudo bem, pode um falar: “Não, mas essa CCJ que aprovou
foi do ano passado, foi de legislaturas atrás, e essa agora é atual”. Mas
isso não é argumento, porque o que ocorre é que os votos de aquilo que
é passado hoje, ou seja, não vamos combinar de não aprovar... Então
eu acho aqui que a própria CCJ se contradiz, até porque é muito veto.
Se fossem um ou dois ou três vetos, tudo bem. Nós estamos tratando
de dezenas de vetos. É a minha opinião. Mas eu entendo porque V.
Ex.ª está colocando de uma forma bem correta, mas eu acho que é uma
contradição dentro do que a CCJ fez no passado e o que ela está
fazendo agora mais uma vez que é chancelando isso daqui, até mesmo
pela quantidade de vetos que é muito alta. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de ordem, Senhor Presidente, já havia solicitado a V. Exa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – É só pedir, na verdade, a coerência dos
Deputados, porque os projetos apresentados, independente dos que
são mensagens do Governador do Estado, os projetos apresentados
pelos Deputados são, na verdade, fruto do que foi colhido da população.
Foram apresentados na CCJ, foram aprovados na CCJ, vêm com veto
parcial do Governador, voltam para a CCJ. Então, hoje, se vamos
consolidar esse posicionamento do Governo do Estado, estamos votando
contra o Deputado, estamos votando contra nós mesmos. E é nossa
atribuição de legislar. Então pedir a compreensão de todos que possam
ter coerência e que possamos votar SIM para que possamos derrubar
o veto do Governo do Estado e os projetos sejam aprovados e nós
possamos mostrar para a sociedade que aqui é a Casa do Povo e a Casa
dos Legisladores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ainda tem alguns Deputados que não
votaram. Deputado Adriano, V. Ex.ª se desejar manifestar o seu voto;
Deputado Dr. Yglésio; Deputado Leonardo Sá; Deputado Adelmo
Soares; Deputada Dr.ª Helena Duailibe, Deputado Zé Gentil; Deputado
Wendell Lages; Deputado Roberto Costa; Deputado Rildo Amaral.
Deputada Helena, V. Ex.ª deseja votar? Mais algum Deputado deseja
registrar seu voto? Vou encerrar a votação. Votação encerrada. Peço
que liberem o painel. 24 NÃO, 03 SIM. Mantidos os vetos.
Comunique-se ao Senhor Governador. Projeto de Lei n.º 198/2019, de

autoria do Poder Executivo, (lê). O Projeto de Lei n.º 154/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que foi pedido vista pelo Deputado
César na comissão. E o Projeto de Lei n.º 153/2019, de autoria do
Poder Executivo, que também foi pedido vista pelo Deputado Adriano
em conjunto com o Deputado Marco Aurélio. Dependem de pareceres
das comissões. Suspendo a Sessão para que as Comissões possam
emitir parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Presidente
da CCJ) – Senhor Presidente, a Comissão tinha em pauta três Projetos
de Lei, um de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, com o relator
Deputado César Pires, como não se encontra presente na reunião será
avaliado na próxima reunião da Comissão. Em seguida, as Comissões
de Constituição, Justiça e de Orçamento apreciaram o Projeto de Lei nº
153/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense,
o relator, Deputado Dr. Yglésio, deu parecer favorável rejeitando a
emenda apresentada pelo Deputado Adriano. Esse parecer do relator
foi aprovado por todos os membros das duas comissões, com abstenção
do Deputado Adriano. Em seguida, foi avaliado o Projeto de Lei n.º
153/19, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura
de crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura
Maranhense, com parecer favorável do relator e com abstenção do
Deputado Adriano. Esses foram os votos, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Presidente, só uma Questão de Ordem, até para tirar uma
dúvida. Eu estava observando aqui o artigo 221 do Regimento que diz
assim: “Aprovado o requerimento de urgência, providenciará o
Presidente da Assembleia quanto à inclusão da proposição na Ordem
do Dia da primeira sessão imediata a que se realizar. §1º: Se não houver
parecer da(s) comissão(ões) que tiver(em) de opinar sobre a matéria,
não se justificarem habilitadas a emiti-lo na referida sessão, poderão
solicitar para isso prazo não excedente de 48 horas que lhe será
obrigatoriamente concedido pelo presidente e comunicado ao Plenário.
§ 2: se forem duas ou mais Comissões que devam pronunciar será
conjunto o prazo ao qual se refere o parágrafo anterior. Fim do prazo
concedido, sem parecer de qualquer Comissão, o Presidente designará
um relator especial que emitirá no decorrer da Sessão ou na seguinte se
assim o requerer. O relator terá para dar o seu parecer verbal se assim
o requerer prazo de 1h prorrogável por mais 30 minutos. No caso foi
o prazo aí de 24 horas, como o artigo 221 do Regimento. Como o
Deputado César Pires está ausente, eu acredito que, nesse caso, deveria
ser designado um relator especial por ser um projeto que tramita em
regime de urgência. Fica aqui o questionamento. Artigo 221.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Duarte, como já foi encerrada a
reunião das comissões, o Deputado Presidente Neto Evangelista, na
próxima reunião da comissão, provavelmente deverá ver e, acredito
que com a não presença do Deputado César Pires, redistribuir o
processo para que seja logo votado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – É porque
nesse caso deveria ser hoje, não é? Como ele está ausente hoje, de
acordo com o artigo 221 do regimento, deveria hoje ser designado já um
relator especial para que, salvo engano, no prazo de uma hora,
prorrogado por mais 30 minutos, pudesse designar esse parecer.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – É, mas a reunião da comissão já terminou. A
gente já reabriu os trabalhos para votação.
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O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor

Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) – Avocando o artigo 221 que o Deputado Duarte retrata, no
parágrafo primeiro, se não houver parecer da comissão e a comissão ou
comissões que tiverem de opinar sobre a matéria não se julgarem
habilitados a emiti-lo na referida sessão, no caso nesta sessão, nós não
temos o relator presente, poderão solicitar para isso prazo não
excedente a 48 horas. Então, tem esse novo prazo de 48 horas, é isso?
Eu queria tirar essa dúvida com a Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Só um minuto, Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – A
interpretação, enquanto a assessoria técnica traz a resposta ao
questionamento, ao Deputado Neto, eu entendo que esse prazo já foi
na sessão anterior, por essa razão que acredito que, nesse momento,
deveria ser designado um relator especial.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Não,
porque na sessão anterior o prazo era de 24 horas, porque o
Requerimento de V.Exa. estava aprovado como urgência, então as 24
horas venceram hoje. Então, como esse artigo trata justamente da
urgência, na sessão de hoje, se a Comissão não estiver habilitada para
emitir o parecer, será solicitado um novo prazo não excedente de 48
horas, me parece que é isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Enquanto a direção aqui da Mesa verifica e
passa uma conclusão, eu vou continuar a votação da Ordem do Dia e,
logo após tiver um comunicado aqui da direção da Mesa, eu retorno a
V.Exas. Antes de iniciarmos a votação do Projeto de Lei nº 153/19, de
autoria do Poder Executivo, apreciaremos a Emenda nº 001/19, de
autoria do Deputado Adriano, recebida nos termos do artigo nº 204, §
6º, Inciso I, do Regimento Interno. Para encaminhar a discussão, a
Emenda na verdade, discutir a Emenda, o Deputado Adriano, por dez
minutos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Obrigado, Senhor Presidente. Bom dia, Senhor Presidente, senhoras
e senhores Deputados e Deputadas, galeria, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente,
subo, hoje, nesta tribuna para debater a minha emenda ao Projeto de
Lei n.º 153/2019, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura
Maranhense - Fundecma e dá outras providências. Basicamente, Senhor
Presidente, esse projeto de lei autoriza a abrir crédito especial no valor
de R$ 4 milhões ao Fundecma. Esse recurso sairia do Anexo 1º da
referida lei. O Anexo 1º nos leva aqui ao cancelamento de R$ 4 milhões
do programa de Incentivo à arte e à cultura. Então basicamente esse
projeto cancela o programa ou retira R$ 4 milhões do valor do programa
de incentivo à arte e à cultura, cujo objetivo é incentivar projetos e
atividades artísticas e culturais de interesse da sociedade e, na prática,
transfere esse valor para o programa Maranhão Patrimônio Cultural,
de restauração e conservação de bens culturais, móveis e imóveis.
Recuperação de Bens Culturais Móveis e Imóveis. Nada contra investir
na recuperação de móveis e do Patrimônio Cultural do Maranhão, sou
a favor. O que não sou a favor é de tirar o único recurso que existe para
o incentivo à arte e à cultura, principalmente nos pequenos grupos
artísticos e folclóricos do Estado do Maranhão, para transferir este
recurso para a reforma do Patrimônio. O que eu acho? Eu acho que
existem outras fontes que podemos retirar recursos para a reforma do

Patrimônio Histórico. E quais seriam essas outras fontes? Seria, por
exemplo, a comunicação do Estado que hoje tem R$ 60 milhões para
gastar em um projeto de poder do Governador Flávio Dino, que quer
ser candidato a Presidente da República. Não vai ser nunca, mas quer
gastar o dinheiro suado do maranhense para ser candidato pelas
esquerdas a Presidente da República. Então, ele tem um recurso de
mais de R$ 60 milhões que ele está gastando Brasil afora, com
propagandas Brasil afora, com consultorias na imprensa internacional,
com pagamentos a mulheres e aos familiares de grandes repórteres e
jornalistas de veículos nacionais para se promover nacionalmente no
seu projeto megalomaníaco de querer ser Presidente pelas esquerdas
do Brasil. Então, por que nós não pegamos, em vez de tirar os quatro
milhões de reais do suado incentivo à cultura, dos pequenos grupos
culturais que já sofrem com a falta de dinheiro e destinar este recurso
à reforma da RFFSA, porque eu acho que isso que ele quer fazer, é
reformar a RFFSA, que eu sou a favor, eu acho que tem que reformar
a RFFSA, fazer um grande centro cultural ali na RFFSA, não sou
contra isso, mas o que eu sou contra é retirar o dinheiro do suado
incentivo à cultura que os artistas aqui do Maranhão já não têm dinheiro
para nada, já não têm recurso para nada. Os pequenos grupos já estão
quebrando, até porque o pouco dinheiro que tem o Governador Flávio
Dino contrata filiados do PCdoB Brasil afora, como foi o caso da Araci
Brandão, que é aquela sambista do PCdoB de São Paulo. Então, Senhor
Presidente, por que não em vez de tirar esse recurso do suor do incentivo
à cultura, não se tira esse recurso da comunicação do Estado, da
comunicação do Governo? Para que serve sessenta e quatro milhões de
reais, de comunicação? Eu acho que a comunicação informativa para
que o governo pudesse mostrar sociedade os novos serviços, os novos
trabalhos do governo, é válido. Agora gastar sessenta e quatro milhões
de reais cujo sete milhões de reais é para pagar mulher do Noblat.
Noblat, pra quem não sabe, é jornalista do jornal O Globo. Sete milhões
de reais do povo contribuinte maranhense para pagar a mulher do
Noblat, para que o senhor Flávio Dino possa ter uma visibilidade
nacional, porque ele quer porque quer ser presidente da República.
Não vai ser nunca! Porque primeiro ele precisa combinar com o povo
e o povo não quer. O povo, em primeiro lugar, não quer ninguém da
esquerda no poder agora. Não quer. E muito menos Flávio Dino, porque
no momento em que o Flávio Dino for para a mídia nacional e se lançar
candidato, eu estou torcendo para esse dia chegar, eu vou ser o primeiro,
como líder da oposição aqui na Assembleia Legislativa, a mandar tudo
o que Flávio Dino está fazendo aqui, começando pela reunião que nós
tivemos hoje aqui, na Comissão de Orçamento, na qual descobrimos
que o Fepa tem apenas 60 milhões de reais de 1 bilhão que tinha há
dois anos. Vou mandar para eles também o caixa da saúde. O caixa da
saúde que acabou o ano com zero real e com dívidas de mais de 300
milhões de reais. Vou mandar também o caixa da educação que acabou
o ano com dois milhões de reais e restos a pagar de mais de 180 milhões
de reais. Vou mandar também o que o governo gastou ano passado, ano
eleitoral, do recurso do BNDES, 400 milhões de reais. Vou mandar
também o calote que o governo está dando nos precatórios. Vou mandar
também o limite prudencial hoje de despesa com pessoal, que o governo
não pode mais contratar nem fazer absolutamente nada porque já
extrapolou o limite prudencial. Dentre várias outras coisas, vou mandar
também os 150 milhões que o governo tirou da EMAP, o que não
podia, foi ilegal, foi irregular. Então, Senhor Presidente, resumindo:
por que nós não podemos tirar quatro milhões de um total de 65
milhões de reais da comunicação para serem investidos na RFFSA?
Por que nós temos que tirar o único recurso que existe em cultura para
os grupos culturais, para os grupos de rua? O único recurso que existe
nós vamos tirá-lo para RFFSA? E por que não podemos tirar quatro
milhões dos 65 milhões da comunicação, por quê? Qual é a lógica
disso? Não existe lógica alguma. E é por isso que estou dando entrada
hoje aqui com a minha emenda em destaque para que os senhores
deputados e senhoras deputadas votem a favor da minha emenda que
não acaba com o recurso, suado recurso, dos pequenos grupos culturais,
mas tira sim do já pomposo e gordo fundo de comunicação do
Governador Flávio Dino que para nada vai servir para o
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desenvolvimento do nosso estado, a não ser promovê-lo nacionalmente.
Então, é isso o que a minha emenda diz, a minha emenda corrige o erro
desse projeto, ela apoia o investimento na RFFSA de quatro milhões,
mas o que ela faz, em vez tirar do programa de incentivo a grupos
culturais, ela retira dos sessenta e cinco milhões de reais da comunicação
do Estado. Então eu peço apoio dos Deputados e Deputadas aqui
presentes para que votem a favor desta Emenda e que incorporem essa
Emenda a esse Projeto de Lei. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Nós vamos votar a emenda do Deputado
Adriano. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu gostaria de solicitar a V. Exa. votação nominal.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Nós vamos votar, primeiramente, o pedido
de votação nominal do Deputado Adriano. Deputados que aprovam o
pedido de votação nominal permaneçam como estão. Os Deputados
que reprovam o pedido de votação nominal se manifestem e se levantem
por favor. Rejeitado o pedido de votação nominal do Deputado Adriano.
Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Pedindo com antecedência, porque da oposição somos poucos, pedindo
com antecedência, depois que V. Exa., por gentileza, nos conceda a
conferência de quórum, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Certo, mas agora nós vamos votar a emenda...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO —
Pedindo com antecedência para não passar batido...

 O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Agora nós vamos votar a emenda do
Deputado Adriano. Os Deputados que aprovam a emenda permaneçam
como estão. Os Deputados que são contrários à emenda podem se
levantar. Rejeitada a Emenda do Deputado Adriano. Pois não, Deputado
Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
gostaria que V.Exa. declinasse o nome dos Deputados que votaram
contra a Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Os votos contrários à rejeição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Contrários à emenda,
que rejeitaram a Emenda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Registrados são os votos de quem são contra
a maioria no caso, que são, no caso, os votos que foram a favor de sua
Emenda. Só um minuto, só para tirar a dúvida. Deputado Adriano, o

artigo 201: “Sendo um processo simbólico, o Presidente ao anunciar a
votação de qualquer matéria convidará os deputados a favor para
permanecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos,
anunciando sempre os nomes dos Deputados que votaram contra”. O
contra é contra o resultado e não contra a Emenda, no caso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Não, que votaram
contra a Emenda, contra a matéria, a favor para permanecerem sentados
e proclamará o resultado manifesto dos votos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – “Resultado manifesto dos votos, anunciando
sempre os votos que foram contrários ao resultado”, que está bem aqui
em cima a palavrinha.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Anunciando sempre
os nomes dos Deputados que votaram contra a matéria ao meu entender
aqui.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O entendimento que nós temos aqui é contra
o resultado e assim já vem sendo pregado aqui, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Esse é novo, porque
legislatura passada em todos os momentos, nós pedimos verificação
dos votos contrários à matéria.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Eu acho que V. Ex.ª pode estar se confundindo,
Deputado Adriano. Porque, geralmente, a gente vota contra o resultado.
Se o resultado for rejeição, são os votos contrários à rejeição.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Então, eu vou utilizar
o parágrafo único que diz o seguinte: se algum Deputado tiver dúvida
quanto ao resultado, pedirá imediatamente verificação de votação.
Então, eu peço verificação de votação. O isso quer dizer? Quem votou
a favor e quem votou contra?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Mas após a votação da emenda que já foi
concluída, eu não tenho como fazer a verificação de votação, Deputado
Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Tem, eu estou dentro
do prazo. Ainda não abriu uma nova votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como eu já tinha proclamado o resultado,
não tem como eu fazer isso. O que nós podemos fazer, que está no
Artigo 201, é dizer os Deputados que foram a favor da sua emenda,
que foram os votos vencidos, no caso.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Agora, eu quero
entender por que V. Ex.ª não pode verificar a votação, já que a votação
foi feita. Então, parágrafo único: se algum Deputado tiver dúvida quanto
ao resultado, e eu tenho dúvida quanto ao resultado, porque eu acho
que não tem aqui presentes 34 Deputados, eu tenho dúvida. Eu gostaria
de pedir imediatamente verificação de votação. O que isso quer dizer?
Só para eu saber aqui, o quer dizer verificação de votação? Porque eu
não posso pedir isso antes de votar, eu só posso pedir isso depois de
votar. E estou dentro do meu prazo regimental, porque não foi iniciada
uma nova votação ainda, não é matéria vencida.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Realmente, não foi chamada nova votação,
mas eu já tinha proclamado o resultado.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Mas então, mas eu

só posso pedir verificação, Senhor Presidente...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Antes de eu proclamar o resultado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Não. Eu posso pedir
após, porque estou em dúvida, porque eu acho que minha emenda não
deveria ter sido rejeitada porque não tem 34 presentes aqui. Aqui não
tem 34 presentes. E eu vi muitos Deputados sentados. Aqui, Artigo
201, parágrafo único. Se algum Deputado tiver dúvidas quanto ao
resultado pedirá imediatamente verificação de votação. Ou seja, eu só
posso pedir imediatamente verificação de votação após o resultado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Foi votado, teve a votação, V. Ex.ª
imediatamente não questionou. Porque logo após V. Ex.ª pediu que
fossem registrados os votos contrários ao resultado e a Mesa ia registrar,
na verdade, V. Ex.ª não permitiu assim, porque assim não desejava. E a
gente está tentando fazer esse esclarecimento. Mas conforme a direção
aqui da Mesa e o que a gente já prega, como já tinha sido uma matéria
vencida e que já tinha proclamado o resultado, não cabe que eu faça
verificação de votação. O que eu posso fazer, se V. Ex.ª assim o desejar,
Deputado Adriano, é registrar os votos contrários ao resultado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) -
Senhor Presidente, agora gostaria de formular uma Questão de Ordem
aqui. Formular uma Questão de Ordem. Como que eu posso pedir para
V. Ex.ª a verificação de votação sem ter o resultado? Em que momento
que eu posso pedir a verificação? Porque está aqui muito claro, se
algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado, ou seja, eu só posso
pedir após o resultado. Então assim, eu não poderia pedir antes de V.
Ex.ª proclamar o resultado. Em que momento eu devo fazer? Vossa
Excelência proclamou o resultado, eu tenho que vir, imediatamente,
atropelar todo mundo e falar: eu quero imediatamente a verificação de
votação? Então eu quero formular uma Questão de Ordem verbal e
gostaria de uma resposta formal da Mesa sobre qual momento eu
posso pedir a verificação de votação. Porque a meu ver é só depois do
resultado, não tem como correr.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feito aqui seu registro, Deputado Adriano.
A Mesa vai formular a sua análise formalmente para que fiquem
esclarecidos todos os pontos. E peço que seja zerado o painel para
verificação de quórum, a pedido do Deputado Wellington do Curso.
Os deputados que desejarem podem registrar a presença.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Feita a verificação do Projeto de Lei n.º 153/
2019. Está inscrito para discutir o Deputado Wellington do Curso, por
dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar a galeria e de
forma especial os jovens do MBL que estão acompanhando,
acompanharam hoje o relatório lá na Comissão de Orçamento e ainda
permanecem na galeria desta Casa. Sejam bem-vindos, jovens do MBL-
Maranhão. Senhor Presidente, mais uma vez, o Governador Flávio
Dino manda para esta casa uma mensagem, dessa vez é 017/2019, que
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos especial ao Fundo do
Desenvolvimento da Cultura Maranhense - Fundecma e dá outras
providências. Estou precisando fazer duas considerações de suma
importante. Primeiro sobre a cultura. O Governo tem destruído a cultura
dia a dia, esquecendo que a cultura é geração de emprego e renda, que

é de suma importância para o Estado do Maranhão a cultura. E ele tem
feito isso ao longo dos últimos quatro anos, entrando para o quinto
ano. E faz isso esquecendo que nós temos 217 municípios e uma
cultura muito forte. E é a cultura que identifica o nosso estado. E uma
cultura que nós, nesta casa, já solicitamos várias vezes emendas
parlamentares destinadas à cultura que o Governador não paga. O
Governador dá calote. Só como exemplo, na festa junina de 2018,
solicitamos para as festividades do João Paulo R$ 100 mil para custear
as brincadeiras que passam pela Avenida São Marçal, no dia de São
Marçal, lá no João Paulo. E o que o Governador fez? Deu calote. O que
o Governador fez? Não pagou. Então ele não trata a cultura com
serenidade, com responsabilidade. Manda agora um projeto para esta
casa para retirar quatro milhões, fazer um remanejamento de quatro
milhões. E esses quatro milhões são destinados à criação e dotação
orçamentária do Fundecma, que poderiam ser aplicados para a arte,
para a cultura, para as brincadeiras. E o que ele faz? Manda para a
conclusão das obras do antigo prédio da RFFSA. E por que não tirar de
outros lugares? Nós tentamos fazer o remanejamento aqui da Secretaria
de Governo. Tentamos fazer remanejamento da Casa Civil. Tentamos
fazer remanejamento da Comunicação, e nada foi aprovado. Primeiro
tentamos retirar do Governo e mandar para a Defensoria Pública do
Estado. Tentamos mandar 50 milhões para Defensoria Pública do
Estado. Tentamos remanejar 50 milhões para o Ministério Público do
Estado do Maranhão. Tentamos retirar, de suma importância, R$ 30
milhões da Comunicação para construção de um hospital público
veterinário em São Luís e um hospital público veterinário em Imperatriz.
Nada disso foi aprovado. O que o Governador faz? Gasta milhões com
propaganda mentirosa, gasta milhões com propaganda enganosa. O
Deputado Adriano perguntou o que o Governo faz com tanto dinheiro
na propaganda. É a única forma que ele tem de gastar o dinheiro público
para enganar a população, para enrolar a população. Isso que o
Governador Flávio Dino faz já era feito também na segunda guerra
mundial. Hitler fazia isso. O Governador Flávio Dino imita o Hitler,
que fazia isso quando utilizava dinheiro da Comunicação, por meio do
seu Secretário de Comunicação, seu Ministro de Comunicação, quando
colocava para a sociedade alemã a mentira do governo Hitler e
propagando isso várias vezes. A mentira propagada várias vezes até se
tornar uma verdade. O Governador Flávio Dino faz igual a Hitler. O
Hitler utilizava propaganda mentirosa, propaganda enganosa por meio
do Ministério da Comunicação. E o Governador Flávio Dino faz a
mesma coisa, utiliza a publicidade mentirosa, a publicidade enganosa
para propagar a mentira várias vezes. Para que tanto dinheiro para a
comunicação? Porque é a única forma que ele tem de tentar ludibriar,
enrolar, enganar a população. Mas o Maranhão está acordando.
Movimentos estão fazendo com que o Maranhão acorde,
acompanhando a Assembleia Legislativa, acompanhando as Câmaras
Municipais, fazendo com que o Maranhão acorde, que o Maranhão
pare de gastar tanto dinheiro com propaganda enganosa, com
propaganda mentirosa. E aí fica o questionamento: por que não tirou
esses quatro milhões da comunicação? O Governador Flávio Dino
podia retirar esses quatro milhões não da cultura, poderia tirar esses
quatro milhões da propaganda, da Secretaria de Comunicação. Parar de
fazer propaganda mentirosa, propaganda enganosa. E que já mostramos
várias vezes aqui. Uma das primeiras mentiras do Governador Flávio
Dino, as primeiras propagandas enganosas, foi quando ele disse que
tinha reformado o CINTRA. Recebemos denúncias de professores e
alunos e fomos pessoalmente ao CINTRA. E ao chegar ao CINTRA,
nós constatamos, nós identificamos que as vidraças estavam quebradas,
que as janelas estavam enferrujadas, que as grades enferrujadas e que
ele não tinha feito reforma, a não ser que ele faça a reforma igual a
reforma que ele diz que é da escola digna. Só em 2019, já temos quatro
escolas que nós constatamos a mentira da propaganda enganosa de
Flávio Dino, dizendo que a Escola é Digna, mas a escola é digna de
pena. Disseram que reformaram o Centro de Ensino Coelho Neto, no
Turu, nós constatamos a precariedade da escola. No último final de
semana, eu viajei para constatar, confirmar a propaganda mentirosa do
Governador Flávio Dino. São dez salas de aula, só três estão
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funcionando. E o Governo utiliza essa mesma escola na relação das
oitocentas escolas que foram totalmente reformadas ou reconstruídas.
E a escola está caindo aos pedaços. A escola precisa, sim, de uma
reforma de verdade. A escola no Povoado Mamede precisa, sim, de
uma reforma de verdade. Não a reforma da propaganda mentirosa, da
propaganda enganosa que o Governador Flávio Dino faz. Estão
gastando dinheiro para mentir, estão gastando dinheiro para fazer a
propaganda enganosa. Da mesma forma, gasta dinheiro público para
dizer que nós temos o maior efetivo da história. Ele gasta dinheiro
público para dizer que é o maior efetivo da Polícia Militar de todos os
tempos. Em abril de 2018, utilizando a caixa d’água em frente à Polícia
Militar, colocou um banner, dizendo que tínhamos doze mil policiais.
E durante a campanha, no final do ano, anunciou que são quinze mil
policiais. Nós solicitamos a informação ao Governo do Estado e à
Polícia Militar, não solicitamos diretamente, solicitamos falando que
era para a Previdência. E eles mandaram a informação precisa. Só tem
onze mil, cento e noventa e nove policiais militares. Só onze mil cento
e noventa e nove policiais militares. E o Governo enrola a população,
enrolou durante a campanha dizendo que tem 15 mil policiais militares
e que é o maior efetivo da história. Nós estamos duas representações
contra o Governador Flávio. A primeira porque está ludibriando a
população, mentindo para a população, dizendo que é o maior efetivo
da Polícia Militar. Nós temos dados e informações do próprio Governo
do Estado comprovando que não são 15 mil homens, que não são 15
mil policiais militares, só são onze mil e 199 policiais. Segundo: uma
representação de improbidade na Promotoria, já que o Governador
Flávio Dino está gastando dinheiro público na comunicação para
propagar mentiras. Gastando dinheiro público para mentir, gastando
dinheiro público para fazer o que Hitler fazia. Hitler utilizava o seu
ministro das comunicações, Goebbels, para mentir, para ludibriar a
população. Da mesma forma o Governador Flávio Dino. Ele imita
Hitler. Ele faz como Hitler. Ele gasta dinheiro público com a
comunicação, com a propaganda, mas é uma publicidade mentirosa,
uma publicidade enganosa. E é por isso que solicitamos ao governo
que pudesse utilizar não o dinheiro da cultura, não o dinheiro utilizado
pelas brincadeiras, pelas artes, mas sim utilizar o dinheiro da
comunicação para que possa concluir o prédio da RFFSA. Então, essa
é a nossa solicitação na manhã de hoje. Nós estamos, neste momento,
declarando o nosso voto contra e solicitamos aos demais deputados
que possam mensurar, possam consultar as suas nobres consciências
para o que está acontecendo. E mais ainda, deputados, lembrem-se de
que as emendas parlamentares do carnaval não foram pagas a V.Ex.ªs,
não foram pagas aos deputados. Agora se avizinham as festividades
juninas e quem garante que o Governador Flávio Dino vai estar usando
esses quatro milhões para a conclusão da reforma do antigo prédio da
RFFSA?! Governador Flávio Dino tem um saco onde ele coloca dinheiro
que ninguém sabe para onde vai. É um saco sem fundo. O Governador
Flávio Dino tem um saco que ele pegou o dinheiro da Emap, mais de
141 milhões, e colocou em um saco sem fundo. Já pegou mais de um
bilhão dos aposentados e colocou no saco sem fundo. Está pedindo
esse empréstimo a esta Casa para colocar no saco sem fundo. Assim
que o governo faz, um governo que não tem transparência e um governo
que está gastando o dinheiro público e não presta satisfação, não presta
contas sobre para onde está indo esse dinheiro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em votação. Em discussão. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Voto contrário
do Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Questão de Ordem. Quero pedir conferência de
quórum, por gentileza. Após a votação, é claro, do novo projeto. Peço
com antecedência, caso contrário sou esquecido.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Projeto de Lei n° 198/2019, de autoria do

Poder Executivo, Mensagem n° 021/2019 (lê). Deputado Wellington
pediu a verificação de quórum e peço que zere o painel. Os deputados
que assim o desejarem confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
só para registrar que o meu voto ao projeto de lei anterior é contrário,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deixo constar em Ata o voto contrário do
Deputado Adriano no Projeto de Lei 153. Deputado Adriano, Deputado
Zé Inácio, Deputado Doutor Yglésio, Deputada Daniela Tema,
Deputada Mical Damasceno, Deputado Felipe dos Pneus, se desejarem,
registrar presença, por gentileza, Deputado Duarte Júnior. Mais algum
deputado deseja registrar presença? Projeto de Lei número 198/2019,
de autoria do Poder Executivo, (lê). Para discutir, o Deputado Wellington
do Curso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente, só solicitar da V. Exa. que o projeto que o Deputado
Wellington vai discutir trata sobre o Fundo Penitenciário do Estado do
Maranhão. Não cabem aqui outras questões. Até porque a discussão é
específica para discutir projeto. Se ele for discutir outras matérias,
como ele fez no pronunciamento anterior, que ele se inscreva no Grande
Expediente, no Expediente Final, para que a gente possa respeitar o
Regimento da Casa. Porque o tempo destinado à discussão do projeto
é para discutir o projeto. Outros temas têm outros horários para discutir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington, eu fui
citado pelo Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, V. Exa. tem direito à
tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só para questionar se ele não quer o meu mandato também. Ele fica
com os dois, é o tempo todo, é o tempo todo...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – V. Exa. que
tem que respeitar o Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputados, eu peço que V. Exas. encerrem
essa discussão. E Deputado Wellington, V. Exa. pode vir à tribuna. V.
Exa. tem 10 minutos para discutir o Projeto de Lei 198/2019.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, volto a reiterar que a Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rafael, Deputado Wellington, eu
peço que parem, por favor, essa discussão e vamos à votação do
projeto. Peço, Deputado Wellington, que V. Exa. venha à tribuna e se
atenha ao tema do projeto de lei específico no qual V. Exa. se inscreveu
para discutir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu vou direto ao ponto, mas eu
vou somente ratificar o meu posicionamento. Deputado Rafael, parece
que quer ser o Deputado Wellington. O Deputado Rafael defende o
Governo do Estado, eu defendo a população do Estado do Maranhão.
E defendendo a população do Estado do Maranhão continuarei firme.
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Pode ser uma voz única, mas firme nesta Casa em defesa da população.
E não vai conseguir cercear minha fala e vou continuar usando as
minhas atribuições parlamentares nesta Casa, pode ter certeza disso.
E antes, com todo o respeito que tenho por V. Ex.ª, antes eu ficava
calado, mas, a partir de agora, não fico mais calado para os seus insultos.
E pode ter certeza de que seus insultos é defendendo o Governo do
Estado, enquanto eu defendo a população do Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, no meu pronunciamento anterior, eu falava de um
saco sem fundo. Se o Deputado Rafael Leitoa acha que não tem nada a
ver, então que ele peça ao Governador dele para explicar onde ele
coloca tanto dinheiro que ele está pegando do povo. É um saco sem
fundo – saco sem fundo – saco sem fundo. Pega o dinheiro do povo e
não sabe onde faz... Eu sei, eu tenho a resposta. Na velha prática
política, a velha prática política na compra de mandato, na velha prática
política, somente isso, mais nada. Quem abominava a velha prática
política no passado, disse que era mudança e continua com as velhas
práticas políticas. E de forma aprimorada, de forma piorada, somente
isso. As velhas práticas políticas, metendo a mão no dinheiro do
aposentado, não paga precatórios, dando calote nos precatórios, 4
anos sem dar reajuste para os servidores públicos. É esse o governo. É
esse o governo ditador, é esse o governo perseguidor. E acha que alguns
Deputados que são da base têm o mesmo pensamento, que o Estado
do Maranhão está sendo instalada a república do pensamento único.
Quem pensa diferente é castrado, é aniquilado, é eliminado. Nós não
vivemos na república do pensamento único, Deputado Rafael Leitoa.
E pelo contrário, enquanto Deus me der serenidade, determinação, vou
continuar nessa luta em defesa da população do Estado do Maranhão.
E olha que tenho pago um preço muito caro por conta disso. Um preço
muito caro por conta disso. Mas vou continuar de forma altiva,
determinada e de forma destemida. E talvez V. Ex.ª não saiba, os
percalços que eu tive que enfrentar para chegar até aqui. V. Ex.ª talvez
não saiba.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, eu peço só a V. Ex.ª...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tenho seis minutos ainda, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois é. V. Ex.ª poderia estar atento ao tempo
e discutir o projeto e V. Ex.ª assim não está fazendo.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tem seis minutos ainda.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Então, eu peço a V. Ex.ª que faça a discussão
do projeto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tão bem o Senhor vem presidindo a Sessão até agora, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – E assim continuarei, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pronto, muito obrigado, Presidente. Então, Deputado Rafael Leitoa,
V. Ex.ª não sabe os percalços que o Deputado Wellington chegou até
aqui. Pode ter certeza de que toda a minha história de vida, toda a
construção de vida é que faz a minha determinação e a força de vontade
neste Parlamento, pode ter certeza disso. E não vou arredar um só
milímetro diante daquilo que acredito em defesa da população do Estado
do Maranhão. Em defesa da população do Estado do Maranhão. Temos
lados, V. Ex.ª defende o Poder Executivo, o Governo do Estado do
Maranhão Flávio Dino, eu defendo o povo do Maranhão. A voz do
povo vai continuar firme nesta Casa. Senhor Presidente, então, mais

uma vez, o governo manda para esta Casa a retirada de R$ 50 milhões
do fundo. Você pode perguntar: Deputado Wellington, V. Ex.ª é contra
essa retirada do fundo? Não, é um dinheiro que está lá. Nós precisamos
ter a exatidão do que vai ser feito com esse dinheiro, como vai ser
empregado esse dinheiro e não simplesmente pegar um dinheiro do
fundo sem saber como será utilizado. Não tem transparência. Vai ser
utilizado em quê? Na reforma de penitenciária? Na reforma de
delegacias? Melhorar o sistema penitenciário do estado? Conheço a
realidade de muitas delegacias, conheço a realidade da Penitenciária
Agrícola de Pedrinhas, já fui em três oportunidades à Penitenciária
Agrícola de Pedrinhas e toda vez...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Wellington, quando possível, se V.Ex.ª puder me conceder um aparte,
eu agradeceria.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Não se paga o mal com o mal, se paga o mal é com o bem. Faça uso da
palavra, Deputado Rafael Leitoa, fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) –
Deputado Wellington, ao contrário do que V.Ex.ª diz, eu jamais quis
aqui cercear a sua fala, só acho que a gente deve seguir o regimento, até
em respeito a todos os colegas, porque o projeto tem o seu espaço
para discussão, que são dez minutos, e a gente deve se ater ao projeto
e não a outros temas. Para isso, V.Ex.ª tem o Pequeno Expediente,
Grande Expediente, Expediente Final, que V.Ex.ª sabe fazer muito bem
como fez na legislatura passada e tem feito este ano. Não quero seu
mandato, tenho o meu mandato conferido pelo povo do Maranhão,
graças a Deus e com muito trabalho. Agora, eu defendo o povo do
Maranhão não apenas aqui da tribuna, mas com ações, até porque
palavras muitas vezes vão ao vento. Às vezes, V.Ex.ª vem para esta
tribuna e não sabe exatamente até o que nós estamos discutindo. Votou
contra o remanejamento agora do recurso da cultura. Não sei qual vai
ser o seu posicionamento com relação a esse orçamento do Fundo
Penitenciário, mas o Governador Flávio Dino esteve, no mês passado,
nos Estados Unidos, proferindo uma palestra pelos ganhos e os
elevados índices do nosso sistema penitenciário. Polícia Civil tem
problema? Claro que tem, mas a matéria não trata da Polícia Civil, trata
do Fundo Penitenciário, cadeia, Pedrinhas, penitenciária, para que a
gente possa custeá-las, reformá-las e ampliar o sistema carcerário, que
é exemplo não só para o Brasil hoje, mas para o mundo. Antigamente,
decapitações ocorriam em Pedrinhas, hoje os presos são ressocializados.
Votando contra esse projeto, V.Ex.ª estará votando contra o povo do
Maranhão. V.Ex.ª tem que analisar o que é ser contrapor ser contra e
aquilo que realmente pode atingir a população. Votar contra esse projeto
não é votar contra o Governador Flávio Dino, é votar contra todo o
sistema penitenciário, votar contra aquela população que precisa ser
ressocializada e que precisa desses recursos. A gente tem que ter a
responsabilidade de diferenciar isso. E V.Ex.ª é cego muitas vezes quando
sobe a esta tribuna. Nós estávamos discutindo o projeto da cultura e
V.Ex.ª meteu aí a nomeação dos policiais militares, entrou com vários
outros temas...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Não meti nada. O que eu meti? Não estou metendo nada!

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Tema esse
nem inerente ao projeto. Então, só peço que V.Ex.ª continue cumprindo
o seu papel, mas dentro do regimento e de forma clara e objetiva,
defendendo a população do Maranhão como V.Ex.ª diz. Eu ratifico: se
V.Ex.ª votar contra esse projeto, estará votando contra o povo do
Maranhão. Não iluda a população do Maranhão de que votar por votar
contra o governo do Estado é defender a população, muito pelo
contrário. Muitas vezes e na imensa maioria das vezes, esta Casa
votou pelo povo do Maranhão. Diversos programas que votamos na
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legislatura passada e nesta hoje estão aí os resultados das políticas
sociais avançadas pelo governo do Estado. Muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, usando os ensinamentos de Voltaire: “Posso
até não concordar com nada que tu dizes, mas defenderei até a morte o
direito de dizê-las”. E V. Exa. viu que eu fui democrático e deixei V. Exa.
falar. Mas não concordo com nada do que V. Exa. falou. Vamos de trás
para frente. Primeiro, V. Exa. diz que eu vou votar contra o projeto.
Quem disse que eu estou votando contra o projeto? Eu vim foi discutir
o que esta Casa precisa fazer. Eu estou discutindo o projeto. Só quero
que o Governo diga realmente para onde vai esse investimento, para
onde vai o dinheiro. Segundo, V. Exa. se contradiz, porque V. Exa. disse
que é para reforma penitenciária, delegacias. E realmente confirmou
para delegacias: delegacias sucateadas. Eu estou falando para
desenvolver o trabalho dos policiais civis e V. Exa. reconheceu. E terceiro
e último, que é o mais importante, que foi o primeiro que V. Exa. falou.
V. Exa. disse que o senhor defende a população do Estado do Maranhão
com ações. Parabéns, Deputado Rafael Leitoa, três vezes votou a
favor do aumento de impostos para população. A população do
Maranhão agradece. É com essas ações que o senhor vota a favor da
população do Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em votação. Em discussão. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. O Projeto
de Lei nº 154/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior fica
transferido para Ordem do Dia de amanhã, porque depende de parecer
das comissões e o relator estava ausente. Parecer nº 124/2019, de
autoria da Comissão Constituição e Justiça e Cidadania contrário ao
Projeto de Lei nº 076/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. O
Deputado Duarte pediu que fosse retirado de pauta esse projeto e já
fica transferido. Projeto de Lei nº 036/2017, de autoria do Deputado
Adriano, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias em receber
contas de outras instituições financeiras, com pareceres favoráveis da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em votação. Em
discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento n.º 200/2019, de autoria do Deputado Ricardo
Rios. O Deputado está ausente. Fica incluído na sessão de amanhã.
Requerimento n.º 201/2019, de autoria do Deputado Ricardo Rios.
Ausente. Fica para a sessão de amanhã. Requerimento n.º 210/2019, de
autoria da Deputada Helena. A Deputada também está ausente.
Requerimento n.º 216/2019, de autoria do Deputado Vinícius Louro
(lê). Em Discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 217/2019, de
autoria da Deputada Helena. Ausente. Fica transferido. Requerimentos
n.º 218 e 222/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso e
Rildo Amaral (lê). Em Discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 233/
2019, de autoria do Deputado Othelino Neto e Neto Evangelista (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 219/2019, de autoria do Deputado Edson Araújo (lê).

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
eu ouvi aqui brevemente a Medalha ao ACM Neto, que aqui eu tinha
visto só do Presidente do Senado, Alcolumbre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Está no mesmo Requerimento, Deputado
Adriano, foi incluso na Resolução Legislativa n.º 032, que é do ACM
Neto, que vão estar ambos amanhã na Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Ela não está na Ordem
do Dia, está?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Vai estar amanhã. Hoje é só o requerimento
de urgência.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Ah! Vai estar amanhã.
É porque eu queria comunicá-los que eu tenho já um Requerimento
nesse sentido, para o ACM Neto. Eu não sei como é que é essa questão
de autoria aí.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Vamos resgatar também. Obrigado pelo
registro, Deputado Adriano. Em Votação. O Requerimento nº 223/
2019. Em discussão. Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. À deliberação da Mesa, o 219/2019, de autoria do Deputado
Edson Araújo, (lê). Deferido. Requerimento n.º 220/2019, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, solicitando que, depois de ouvida
a Mesa, seja justificada a sua ausência nas Sessões plenárias nos dia
15, 16, 17 de abril, tendo em vista a sua participação na missão
complementar sobre o Lixo Zero. Deferido. Requerimento n.º 221/
2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, (lê). Deferido. Inclusão na
Sessão de amanhã, Projeto de Lei de Resolução Legislativa nº 070/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde, primeiro turno.
Requerimento nº 224/19, de autoria da Deputada Detinha. Requerimento
nº 225/2019, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho e
Requerimento nº 226/2019, de autoria do Deputado Marco Aurélio e o
Projeto de Resolução nº 031/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há oradores inscritos. Tempo dos
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição, declina. Bloco
Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, Deputado Zé Inácio, quanto tempo, Deputado Zé Inácio?
Deputado Zé Inácio, por cinco minutos. Agora, Deputado Zé Inácio, a
tribuna está o esperando.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhores deputados, senhoras deputadas. Senhor Presidente,
o que me traz à esta tribuna mais uma vez é para tratar de um tema que
por várias vezes subi a esta tribuna, fazendo o debate sobre a prisão
política de Lula. Eu não poderia deixar de subir aqui, mais uma vez, e
não fazer referência pelo ocorrido ontem, o julgamento ontem que se
deu no STJ. Inicio este meu pronunciamento fazendo e destacando
uma frase dita ontem por Lula, após o julgamento, que foi repassada e
transmitida por um dos seus advogados à imprensa e à população
brasileira de um modo geral. Ele afirma de forma categórica que nem
uma pena reduzida é justa para o homem que não cometeu crime
algum. Essa é uma assertiva do Presidente Lula, porque não só ele
entende, mais vários juristas, aqueles que têm acompanhado o processo
desde o início quando se deram os primeiros procedimentos até o
julgamento de primeira instância, em segunda instância. A condenação
é injusta, na verdade é uma condenação política. Os fatos que nós
temos acompanhado no decorrer desses últimos anos demonstram
claramente que houve uma perseguição política por parte do ministro
Sérgio Moro. É tanto que foi uma ação política que hoje ele é o ministro
da Justiça do candidato a presidente que tinha como seu maior opositor
uma candidatura do PT, representada pelo Presidente Lula. Então, a
forma que tiveram de não permitir a participação do Presidente Lula,
ou seja, de interditá-lo da disputa foi esse processo judicial. A redução
da pena nada mais é do que não reconhecer publicamente para o Brasil
e para o mundo que o processo é eivado de nulidade e que a sentença
mais correta seria a absolvição porque o Presidente Lula foi condenado
sem provas. E o Superior Tribunal de Justiça não ia dar esse atestado
de que o Judiciário se envolveu em uma grande orquestração política
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absolvendo Lula, mas minimamente reconheceu a necessidade de se
reduzirem as provas. Diante disso, o STJ, para quem acompanhou
ontem o julgamento. Eu acompanhei todo o julgamento. Estava claro,
estava patente que o STJ se resumiu a fazer meramente uma análise
formal, se atendo às filigranas jurídicas, para não entrar no mérito da
questão. E não adentrou no mérito da questão com o argumento de que
a Súmula 7 do STJ não admite se rediscutir prova na terceira instância.
Ou seja, não se rediscutiu as provas no sentido, inclusive, de dizer
aquilo que parte da imprensa tem dito, que foi confirmada a condenação
do Lula na primeira e segunda instância, porque o Lula de fato cometeu
crime, quando, na verdade, não se avaliou as provas, os principais
argumentos, os principais fundamentos da defesa. Então não se
rediscutiu o mérito da questão. Meramente se apegou às questões
formais. Senhor Presidente, me dê mais alguns minutos para concluir,
porque eu acho que não tem ninguém inscrito do meu Bloco. E quero
ainda destacar uma fala também que me chamou muita atenção, ontem,
de um grande jurista brasileiro, que é o jurista Celso Antônio Bandeira
de Melo, que diz que a condenação de Lula é uma loucura. É uma
loucura, porque não há provas. E que reduzir a pena é o mínimo do que
se deveria fazer durante de tanta injustiça. É bem verdade que, com a
redução da pena, o ex-presidente tendo o direito, inclusive, já tendo
cumprido, vai cumprir, daqui a algum tempo, um terço da pena, será
beneficiado pela remissão, pelo fato de ter lido durante esse período
mais de 50 livros, lê três, quatro livros por mês, por semana, às vezes.
Então ele terá esse benefício da remissão. E não tenho dúvida de que
esta progressão de regime, dada a remissão, que eu particularmente
também tive a oportunidade de fazer esses cálculos, daqui por volta de
três meses, o Presidente Lula estará no regime semiaberto. E, como
disse recentemente o jornalista Florestan Fernandes, após a decisão do
Ministro Toffoli da semana passada, da semana retrasada, que revogou
a decisão do Fux, que impediu que o Lula desse entrevista no ano
passado, no ano eleitoral, ele disse que é com essa revogação... E aí eu
faço só um parênteses para chamar a atenção de todos aqueles que se
manifestaram contra as últimas decisões do Supremo no caso do
inquérito que foi aberto, alegando que foi um verdadeiro estado de
exceção. Não se manifestaram quando Lula foi impedido de dar
entrevista. E o Florestan Fernandes disse após a decisão do Toffoli,
que permitiu Lula dar entrevista. Disse que a entrevista de um ex-
presidente é mais esperada do que a entrevista do atual presidente,
haja vista o caos político, o caos econômico, o caos financeiro que o
Brasil atravessa. Então, a entrevista de Lula está sendo muito mais
aguardada, muito mais esperada do que quando o presidente fala. Que
na verdade que quando ele fala ele só tem repercutido coisas negativas.
Então, para eu concluir, Senhor Presidente, eu agradeço pela
continuidade da permissão do tempo. E quero destacar que, além de
tudo isso que eu falei, tem o julgamento da ação declaratória e
constitucionalidade que vai tratar sobre prisão em segunda instância. E
acredito que será mais uma decisão que favorecerá o Lula, não por ter
sido simplesmente condenado pela segunda instância, mas porque diante
da arbitrariedade, diante da injustiça, diante da prisão política que ele
vem sofrendo nesses últimos anos, nada mais justo de que o próprio
STF diante dessa crise institucional que está vivenciando hoje no País,
na relação Judiciário, Ministério Público, crise essa que foi inclusive,
teve grande contribuição do STF, que, no momento oportuno,
corroborou com todas essas questões, é o momento de se fazer justiça.
E nós que acreditamos na inocência do Presidente Lula, acreditamos
também que ele será absolvido, porque foi condenado de forma injusta,
porque foi condenado sem provas. Muito obrigado, Senhor Presidente,
pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN.
Deputado Vinícius Louro, por oito minutos. A tolerância do Deputado
Zé Inácio é porque o nosso Bloco tem 37 minutos e não tinha mais
nenhum orador inscrito, mas V. Ex.ª tem oito minutos, com direito a
apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
Casa é para novamente tratar sobre o assunto das estradas maranhenses.
Agora mesmo, nesse período do feriado da Semana Santa, muitos
maranhenses de deslocando, ludovicenses, para o interior do Estado,
para as cidades onde foram confraternizar a Semana Santa com suas
famílias e o que a gente pôde constatar foram vários acidentes nessas
rodovias, nas BRs, tanto na 135 como na 316. Deputado Zito Rolim,
eu fico triste, decepcionado, porque, hoje, até agora, o DNIT não veio
responder a esta Casa as solicitações verbais às comissões temáticas
desta Casa, principalmente da de Obras e Serviço Público desta Casa,
para fazer uma manifestação do que está ocorrendo nessas rodovias,
se existe o recurso ou não, se as empresas já foram licitadas ou se vão
deixar para licitar no verão. Ali já era para as estradas estarem sendo
reformadas, isso mostra mais ainda a incapacidade, a imprudência, a
inexperiência, que eu vejo que o diretor desse órgão tem que ir ao
DNIT, porque a falta de atenção para com a população é muito grande
e é grave. Nós podemos constatar, nessas rodovias à noite, muitos
carros no prego, no acostamento, porque é um pneu estourado, uma
roda quebrada, facilitando o trabalho dos bandidos, dos assaltantes
para aquelas famílias que estão ali se deslocando. Em uma viagem que
deveria ser de lazer, de conforto, de alegria, de felicidade, vem tristeza,
dor, vem realmente trazer transtorno àquelas famílias que neste
momento de lazer iriam passar com seus familiares. Esta é a palavra:
transtorno, porque é o que passa no sentimento das pessoas que utilizam
a BR-135, que utilizam a BR-316 no estado do Maranhão. Eu sempre
venho colocando, senhores deputados, Deputada Daniella Tema,
Deputado Edivaldo Holanda, Deputado Yglésio, que usa e utiliza essas
rodovias, o Deputado Zito Rolim que utiliza essas rodovias, como eu,
a precariedade, Deputado Edivaldo Holanda, no trecho que liga Miranda
do Norte até Alto Alegre. Esse trecho hoje está totalmente intrafegável,
essa é a palavra. A gente pode ver o volume de carretas que passam ali
transportando a soja, transportando gado, transportando alimentos
aqui para a Ceasa de São Luís e outros comércios. Nós temos aqui
também ônibus transportando passageiros de outros estados como
também do interior para a capital, como também temos as pessoas que
vêm do interior, às vezes, tratar questões de saúde na cidade de São
Luís e outros afazeres, sofrendo muito com essa questão dessa estrada.
Eu já disse e vou repetir: se for preciso passar meus quatro anos de
mandato falando da BR-135, da 316 e da inoperância do gestor do
DNIT, passarei porque o que eu quero é a solução popular.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Deputado,
permita-me um aparte?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado
Zito Rolim, com aparte.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (aparte) – Deputado,
eu também sou vítima dessa irresponsabilidade desse órgão. Eu não sei
por que e o que eles esperam para que tomem as providências. É
verdade tudo isso que V.Ex.ª fala. Toda semana eu utilizo essa BR e
você não imagina o que eu tenho sofrido e tenho visto o sofrimento das
pessoas. Agora há pouco recebi a notícia de que uma grande amiga foi
vitimada por um acidente causado exatamente por essa buraqueira nas
estradas, porque à medida em que cada um quer se proteger, às vezes
evitando de danificar o seu veículo, o outro vem de encontro como
aconteceu agora. E a questão é que ninguém toma providência. Enquanto
isso, nós estamos pagando um preço sem dever. Eu acho que temos
que nos unir aqui para pressionar esse órgão e o seu representante para
que tome as providências. Ou vão esperar o quê? Mais pessoas virem
a óbito? Porque a continuidade disso aí não terá outro resultado a não
ser isso. Muito obrigado.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu que

agradeço o aparte de V. Ex.ª, que acrescentou mais ainda ao nosso
discurso. E agora, Deputado Zito Rolim, às vezes o conhecimento é
muito importante para que as providências sejam tomadas. Isso também
já aconteceu agora na cidade de Santa Inês. Eu, conversando agora há
pouco com o Deputado Felipe do Pneus, onde foi vitimada uma senhora
num buraco. E ele informou ao DNIT. E o DNIT foi lá e consertou o
buraco, tampou o buraco, colocando uma massa asfáltica. Para vocês
verem e terem uma consciência: precisou morrer gente para o DNIT
tomar uma providência. Agora, Deputado Zito Rolim, eu aconselho a
V. Ex.ª chamar os familiares e impetrarem uma ação junto aos órgãos
jurídicos federais, ao Ministério Público Federal entrar com uma ação
na justiça federal, jogando a responsabilidade para o DNIT. Se essa é a
forma. Agora as pessoas têm que procurar os seus direitos, suas
indenizações. Se foi pela rodovia que realmente vitimou essa pessoa,
que essa vá lá e os familiares tomem a providência, entrem com as
ações devidas, criminal, civil, indenizatória, para realmente
responsabilizar essas pessoas, porque, vocês podem ver, só vão atender
quando realmente sofrerem na pele. Porque realmente....

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Me
permita um aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois não,
Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
– Esta Assembleia, a nova Assembleia tem dentre os 42 deputados
uma maioria que luta diariamente na tribuna desta Casa, por meio dos
recursos que têm, em defesa do nosso Maranhão. Mas destaco,
especialmente, V. Ex.ª no cuidado de cuidado de estar nessa tribuna,
quase diariamente, reclamando de problemas como este que V. Ex.ª
traz da questão das estradas do Maranhão. E V. Ex.ª faz com muita
sinceridade, com muito desejo de que as coisas possam melhorar. E V.
Ex.ª, somos testemunhas aqui e não apenas eu, mas toda esta Casa, a
imprensa, o Maranhão, da sua luta na defesa desse direito dos
maranhenses. Nos outros estados do Brasil, o DNIT atua com muita
precisão, mas aqui tem sido omisso. E V. Ex.ª tem sido um fiscal,
cobrador diariamente, para que haja uma solução em cima dessa tragédia
que são as nossas estradas federais. Parabenizo a V. Ex.ª. Leve o meu
abraço e o meu estímulo. Nós estamos aqui do seu lado, sobretudo,
esta bancada aqui detrás. Um abraço cordial e que essa luta possa
continuar e ser atendida pelo nosso Governo Federal, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu só peço um pouco mais da tolerância do tempo, haja
vista que é um assunto muito importante e envolve todos os
maranhenses. E aqui agora eu queria passar o aparte à Deputada Daniella
Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Eu só gostaria de dizer que eu compartilho também da sua indignação.
Como V. Ex.ª muito bem colocou, nós pegamos semanalmente essas
estradas, precisamos pegar para trabalhar realmente. E nos deparamos
com estradas tão ruins, colocando as nossas vidas e as vidas das
pessoas que por ela percorrem, assim como nós, às vezes, até
diariamente. Então, assim, parabenizá-lo realmente por estar levantando
essa bandeira e me colocar à disposição junto com os demais colegas,
como bem colocou nosso amigo Edivaldo, que essa bancada aqui ela vai
estar junto com V.Exa., a bancada aqui atrás, exatamente, nós estamos
juntos aí nessa briga, se precisar de mim como parlamentar, estarei
também encabeçando junto com V. Exa. nessa luta para que realmente
o DNIT assuma sua responsabilidade como tem que assumir. Não é
justo com as pessoas que trafegam, que pagam seus impostos, ter que
trafegar por estradas nessas condições. Viagens que nós tirávamos em
cinco horas, como eu que tirava para o município de Tuntum, hoje nós
fazemos em sete horas, isso é um absurdo. Então, compartilho da sua

indignação e me coloco como parlamentar também à disposição, à sua
disposição, à disposição do povo do Maranhão para juntos realmente
conseguirmos as respostas em relação a esse problema que já vem se
arrastando por muito tempo. Obrigada por ter concedido o aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Eu que lhe
agradeço, Deputada Daniella Tema, realmente, nós somos sofredores
por esse grande percurso da BR-135 e da 316. E lhe agradeço pelo
apoio, pelo aparte, sei da sua luta na cidade de Tuntum e as viagens
que tanto V.Exa. como o seu marido fazem para dar uma melhor
qualidade de vida ao povo de Tuntum e acabam sofrendo junto com
ele. Quero aqui também aproveitar, agradecer o aparte desse grande
homem experiente, sábio, um parlamentar que dá o exemplo aqui nesse
Parlamento, que é o Deputado Edivaldo Holanda, que eu aprendo
muito com V.Exa., em todas as suas manifestações que V.Exa. vem a
esta Tribuna mostrando realmente à população, às vezes as dificuldades
que o município vem passando, mas, acima de tudo, os avanços e
qualidade de vida que o seu filho, o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior,
vem fazendo mesmo diante dessas dificuldades, driblando-as para que
trazer a qualidade de vida, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Nós já
estamos no avançar da hora, mesmo assim, eu quero aproveitar e passar
a palavra ao Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Quero
parabenizar V.Exa. por ter levantado esse questionamento. E nós que
representamos o povo do nosso Estado do Maranhão, e sabemos das
dificuldades que vem atravessando as estradas, passando as estradas,
as dificuldades e até arriscando a nossas próprias vidas, como a vida de
qualquer pessoa que transita nessas BRs. Nós que quando saímos do
Estado do Maranhão e visitamos outros Estados, nos orgulhamos das
estradas, das BRs dos outros Estados. E vimos aqui no Maranhão, nós
precisamos levantar, Deputado, junto uma frente, V.Exa. pode até
tomar à frente, dessa Frente Parlamentar, junto à nossa bancada federal
em Brasília, os dezoito deputados federais, os três senadores, e o
ministro já veio aqui ao Maranhão. Mais uma vez, junto ao Ministro
para ver o problema que está afetando, porque o prejuízo é muito
grande, principalmente nós que arriscamos a vida, de quem transita e
também as empresas, porque pagam os seus impostos, pagam o IPVA
e os carros são danificados e todos arriscam a própria vida, assim
como nós arriscamos. Então, é uma calamidade o que está acontecendo
no Estado do Maranhão, mais precisamente quando se fala de estrada.
As nossas estradas são as piores, acredito eu, de todos os estados
brasileiros. Parabéns à V.Exa. por este questionamento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Muito
obrigado, Deputado Rigo Teles, V.Exa. também que acompanha todo
esse sofrimento das pessoas de Barra do Corda, sempre levantou a
favor dos populares daquela cidade tão querida. E a gente vê hoje o
Governo do Estado do Maranhão, inaugurando agora, dia 3, uma estrada
tão importante, que é de Barra do Corda a São Raimundo do Doca
Bezerra, mesmo no momento de dificuldade, o governador preocupado,
como é o caso agora que já começou de Lago da Pedra a Paulo Ramos
o tapa buraco, e o governo federal, o DNIT, acho que brincando de
administrar esse órgão, o gestor ali daquela casa sem nenhum tipo de
preocupação. Eu quero aqui até fazer uma sugestão aos colegas
Deputados Zito Rolim, Doutor Yglésio, Daniela Tema, Deputado
Edivaldo Holanda, já que dizem que são os deputados ali do fundão, a
bancada do fundão, que criem um bloco, porque realmente eu sei que
vai ser um bloco coeso, sólido, um bloco com ideologia. Aconselharia o
líder do bloco aí que fosse já o Deputado Edivaldo Holanda, que é o
deputado mais experiente hoje desta Casa porque realmente sabe o que
é política e sabe realmente trabalhar em prol da população. Para concluir,
Senhor Presidente, Deputado Rigo, eu sempre falei nos meus discursos



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2019 29
que, quando nós viajamos para o estado do Piauí, as BRs do Piauí são
estradas dignas; quando nós viajamos para o estado do Ceará, a gente
vai a Fortaleza, outras cidades do interior, são estradas dignas, mas no
Maranhão essas estradas não prestam. Nós podemos ver aqui a
principal entrada da capital do amor, da Ilha de São Luís, uma estrada
por onde passam 17 mil carros por dia e que está sendo tratada da
forma que está, com a população sofrendo, os trabalhadores sofrendo,
os caminhoneiros, aumentando o frete do caminhão porque ali, se
quebra o carro, o consumo de combustível é bem maior. Em vez de o
Maranhão estar em progresso, realmente está sendo atrasado com
desse órgão que é o DNIT. Eu, às vezes, fico preocupado de medir as
palavras, Deputado Edivaldo Holanda, aqui desta tribuna, perante
esse órgão que é o DNIT, mas eu não posso aceitar, não posso me
calar. Isso aqui é uma indignação de um cidadão que tem a autonomia
de estar dentro deste Parlamento, representante do povo e sendo a voz
popular, porque é isso que somos cobrados lá nas bases, na minha
cidade em Pedreiras, Trizidela do Vale e Lima Campos, Bernardo do
Mearim, em toda a região do Médio Mearim. Nós estamos falando de
mais de 300 mil pessoas. Então temos que trazer essa demanda para o
Parlamento. E aqui parece que o responsável desse órgão, que é o
DNIT, está fazendo ouvido de mercador! Eu estou achando que esses
últimos quatro anos, seis anos que ali no DNIT tem um gestor, parece
que tem uma cabeça de burro. Como tem ali naquele trecho de Miranda
a Alto Alegre, que toda vez faz um tapa-buraco paliativo, malfeito e
continua a buraqueira. Agora mesmo construíram uma estrada de Bacabal
a Santa Inês. No ano passado, foi concluída, mas está lá toda esburacada,
o asfalto virou sonrisal, ou seja, não há fiscalização. É com isso que
estou preocupado, ou seja, de virem as informações para cá, para saber
se não há a fiscalização, se o material não é de qualidade ou esse
material que não tem qualidade está sendo comprado para ser realmente
repassada propina, porque é inadmissível. Se existe um órgão que
constrói e fiscaliza, por que está acontecendo o que aconteceu na
estrada de Bacabal a Santa Inês? Que o asfalto hoje virou sonrisal?
Aqui mesmo as mortes acontecendo, mas, depois que morre a pessoa,
o DNIT vai lá e tapa o buraco! Como é o caso aqui da denúncia do
Deputado Zito Rolim. Como é o caso aqui mesmo do testemunho do
Deputado Felipe dos Pneu de que, em Santa Inês, faleceu uma pessoa
e depois o DNIT foi tapar o buraco. Então essas pessoas, Deputado
Zito Rolim, a gente tem que chamar a família e pedir que eles entrem
com as ações cível e criminal contra o DNIT, que realmente procure
responsabilizar. E que o Ministério Público Federal faça essa
fiscalização realmente para apurar quem são os verdadeiros
responsáveis. Senhor Presidente, para o V. Exa. ver como é um tema
tão importante, que hoje nós temos a participação de toda a Assembleia
Legislativa. E aqui eu quero passar a palavra para o Deputados Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Obrigado,
Deputado. Para finalizar aqui, penso que nós devemos, cada vez mais,
entender esse problema das estradas do Maranhão como uma questão
de filosofia de trabalho. Isso aí é uma coisa que é histórica. As estradas
têm sido malfeitas, acidentes diversos acontecendo e o impacto na
cadeia produtiva, que eu acho que é o principal. Vossa Excelência
chegou naquele dia, ao final da reunião com os técnicos da AGED. A
Presidente da AGED, inclusive, esteve presente. E teve uma coisa que
me chamou muita atenção. Os abatedouros que têm uma característica
mais regionalizada, hoje, no Maranhão, eles só conseguem ter alguma
viabilidade se servirem cidades com raio de até 70 km em comparação
com outros estados, onde isso aí vai para 90 a 100 km de distância. E
o motivo principal disso qual é? É a condição ruim da estrada. Aumento
de despesas mecânicas de carro, manutenção, custo com combustível,
o risco de acidentes, o próprio risco com a carga transportada e encarece.
Ou seja, nós estamos tendo muito prejuízo na atividade econômica por
conta da ineficiência na construção e na manutenção das estradas. O
que a Deputada Daniella falou aqui foi uma coisa de aterrorizar. Você
fazer uma viagem que fazia em cinco horas fazer em sete com risco
muito maior de acidentes. Como V. Exa. falou, um tráfego de 17 mil
veículos por dia nessas condições. Eu acho que o DNIT não leva o

Maranhão a sério. Discursos como o de V. Exa. são importantes, mas
precisa que cheguemos aqui junto com a bancada federal também, os
senadores. Nós temos que chegar realmente no centro do órgão em
Brasília, fazer com que o DNIT realmente cumpra o seu papel, que é
fazer o mínimo pelas estradas do Maranhão. Porque garantir estrada é
garantir segurança, é garantir infraestrutura, é garantir condições de
escoamento adequado da produção, custo do produto, competitividade
e colocação realmente do Maranhão aí no mapa econômico do Brasil
como um ente de prioridade, com primazia realmente nessa discussão.
Então fico feliz porque V. Exa., mesmo chegando ao final de uma
sessão como essa, que por vezes poucas pessoas ficam ao final, mas
tem essa vitalidade de fazer essa discussão. A gente fica aqui, ao final,
feliz por poder V. Exa. subir a este plenário para defender essas estradas,
porque é uma defesa muito válido para o Maranhão. Tenho certeza que
todos que aqui estão conosco neste momento apoiam essa causa e
estarão com V. Exa. até o final dela, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, agora eu vou concluir de verdade. Aqui só agradecer o
aparte do Deputado Dr. Yglésio, que é um conhecedor, hoje, um
vivenciador realmente da realidade destas estradas no Estado do
Maranhão. Haja vista, hoje, com seu cargo de deputado, que vem
desempenhando com muito apreço, ele está hoje caminhando todo
Estado do Maranhão e realmente observando o que está acontecendo
no Estado. Deputado Yglésio V. Exa. me traz uma reflexão que hoje o
Estado do Maranhão sendo um estado rico, e eu posso dizer um dos
mais ricos da federação, porque aqui nós temos um turismo arrojado,
temos riquezas naturais fortíssimas que realmente colocam o estado
do Maranhão em primeiro lugar no Brasil. Aqui nós temos agropecuária,
aqui temos tanto gás natural como o petróleo, como o minério, como
tudo que você almeja de um estado, o Maranhão produz. Mas talvez
essa reflexão, Deputado Dr. Yglésio, haja vista que esses problemas
das nossas rodovias federais são crônicos, é justamente a falta de
desenvolvimento que acontece em nossas rodovias. Porque hoje para
você ir para Carolina você atravessa o Estado do Maranhão todinho,
mas as estradas não prestam. Ali os turistas às vezes fazem é desistir
das suas viagens quando descobrem que ali vão passar por um trecho
ruim ou uma rodovia que não oferece nenhum tipo de segurança para
você transportar, Deputado Edivaldo Holanda, a sua família, a sua
esposa, seus filhos, seus netos, que realmente é um perigo. Hoje, eu
peço à população que analise duas vezes antes de viajar para que não
possa acontecer uma tragédia, porque realmente nossas estradas
maranhenses e principalmente a BR-135, que liga a nossa Ilha de São
Luís, que é a pior estrada do Estado do Maranhão e para mim a mais
importante, que realmente é que liga a nossa capital, a Ilha do Amor
São Luís. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Parabéns, Deputado Vinícius, pelo pronunciamento.
Trouxe uma pauta importante, necessária e pode contar também com
o Deputado Zé Inácio nessa luta.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e três de abril de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.
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Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella Tema,
Doutora Thaiza Hortegal, Fernando Pessoa, Paulo Neto, Ricardo Rios
e Rigo Teles. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutora
Cleide Coutinho, Neto Evangelista, Wellington do Curso e Rafael
Leitoa. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em segundo
turno, a Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2019, de autoria
do Poder Executivo, (Mensagem nº 012/2019), que dá nova redação ao
Inciso IX do Artigo 147 da Constituição do Estado do Maranhão. Com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
esta PEC foi aprovada em votação nominal com 33 votos favoráveis,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, conforme chamada
nominal. Na sequência, o Presidente anunciou em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 154/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre orientações de memória
histórica, proíbe a administração pública de homenagear a ditadura.
Em seguida, suspendeu os trabalhos para que as Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho emitissem parecer.
Reabertos os trabalhos, o Presidente da CCJC informou que foi
concedido vista ao Deputado César Pires. Dessa forma, o Projeto de
Lei 154/19 foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Dando prosseguimento às votações, foi anunciando em segundo turno,
tramitação ordinária o Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do deputado
Neto Evangelista, que institui o “Dia Estadual da Pessoa com Visão
Monocular”. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, este projeto foi aprovado e encaminhado à Sanção
Governamental. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº
197/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene no dia 29 de agosto de 2019, para a
entrega da medalha “Manuel Beckman” à cantora Alcione Nazareth.
Na sequência, o Presidente anunciou o Requerimento nº 198/2019, de
autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja expedida a
convocação ao Presidente da Empresa Maranhense de Administração
Portuária-EMAP, Senhor Ted Lago, para que preste esclarecimento à
Assembleia Legislativa do Maranhão sobre as denúncias constantes
no Inquérito Policial 0273/2016-4-SR/PF. Para discuti-lo, ouviram-se
os Deputados César Pires, autor do Requerimento e Wellington do
Curso, que se manifestaram pela aprovação do mesmo . O Deputado
Adriano o encaminhou a votação, pela bancada da Oposição, no sentido
a sua aprovação e o Deputado Wellington do Curso, o fez no mesmo
sentido, pelo PSDB. O Deputado Professor Marco Aurélio manifestou-
se contra o requerimento. Na sequência o Plenário rejeitou o pedido
verbal do Deputado Adriano de votação nominal, assim como o referido
requerimento, contra os votos dos Deputados Adriano, Arnaldo Melo,
César Pires e Wellington do Curso. Ainda sujeitos a deliberação do
Plenário foram aprovados os Requerimentos nºs: 199/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, solicitando que seja desarquivado o
Projeto de Resolução Legislativa n° 070/2018, de sua autoria; 207/
2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, solicitando seja registrado
nos Anais da Casa, votos de congratulações à população de Codó, pelo
seu aniversário comemorado no mês de abril; 208/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages, solicitando seja encaminhada mensagem a

Presidente do Instituto Ayrton Sena, Senhora Viviane Senna, extensiva
a toda a sua família, pela passagem dos 25 (vinte e cinco) anos de
falecimento Piloto Ayrton Sena; 211/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, subscrito pelo Deputado Professor Marco Aurélio,
enviando mensagem de congratulações e aplausos ao  1º Tenente
QOCBM Felipe Freitas Zenkner pela conquista de 1º lugar na 2ª
edição do Prêmio Você Faz a Diferença, evento que reconhece os
servidores públicos estaduais pela autoria de projetos inéditos que
visam desenvolver social e economicamente o Estado do Maranhão;
214/19, de autoria do Deputado Roberto Costa, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene em 06 de junho de 2019 para comemorar
os 2 (dois) anos da Casa de Apoio Ninar e 215/19, de autoria do
Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Lei n° 198/2019, de autoria do Poder Executivo. Os
Requerimentos nºs: 200 e 201/2019, do Deputado Ricardo Rios e 210/
2019, da Deputada Doutora Helena Duailibe ficaram transferido devido
a ausência dos autores. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs: 185/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
para que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 124/2019, da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 076/19, de sua autoria; 206/2019, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene em comemoração aos 400 (quatrocentos) anos da Câmara
Municipal de São Luís; 209/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão Ordinária,
realizada no dia 16 de abril, quando esteve em Brasília, representando
este Poder; 212/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando
que seja incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Projeto de Lei n° 36/2017, de sua autoria. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Vetos
Parciais aos Projetos de Lei nºs: 118/2015 e 022/2016, do Deputado
Josimar de Maranhãozinho; 253/2015, do Deputado Roberto Costa;
318/2015, do Deputado Júnior Verde;  009/2016 e 185/17, ambos do
Deputado Wellington do Curso; 066/2016, do Deputado Sérgio Frota;
104/2016, do Deputado Edivaldo Holanda e 203/2016 , de autoria do
Poder Executivo; 137 e 175/2016, da Deputada Valéria Macedo; 210/
2016, do Deputado Edson Araújo; 112/2017, da Deputada Nina Melo;
037 e 223/2018, ambos de autoria do Deputado Eduardo Braide;
049,174,182/2016 e 162/2018, do Deputado Adriano; 178/2018, do
Deputado Roberto Costa e ao Projeto de Lei de Conversão nº 004/
2018, de autoria do Poder Executivo. Também foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto de Lei 198/2019,  de
autoria do Poder Executivo  e os Requerimentos nºs: 216/2019, do
Deputado Vinícius Louro; 217/2019, da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 218 e 220/2019, do Deputado Wellington do Curso; 219/
2019, do Deputado Edson Araújo; 221/2019, do Deputado Zito Rolim;
222/2019, do Deputado Rildo Amaral. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu No
Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de abril de 2019.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 620/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com as indicações do Bloco Parlamentar “Unidos pelo
Maranhão” (BPUPM),

RESOLVE:

SUBSTITUIR o Deputado Prof. Marco Aurélio pelo Deputado
Zito Rolim na condição de membro titular do mencionado Bloco nas
Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de
Assuntos Econômicos.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 24 de

abril de 2019. Deputado GLALBERT CUTRIM - Presidente em
exercício. Deputada ANDREIA MARTINS REZENDE - 1° Secretária.
Deputada CLEIDE COUTINHO  - 2° Secretária

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL, DO ANO DE
2019, ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS HORAS, NA SALA
DAS COMISSÕES DEPUTADO ‘LÉO FRANKLIN” DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO RIGO TELES-PRESIDENTE
DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO
DEPUTADO ADELMO SOARES
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADO LEONARDO SÁ

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 002/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

031/2019   que propõe alterações  na Lei Ordinária nº 10.169/2014,
que dispõe sobre a proteção a todos os animais no âmbito do Estado
do Maranhão, alterada pela Lei Ordinária nº 10.412, de 05 de janeiro de
2016.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR:  Deputado   Prof. Marco Aurélio
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 24 de abril de 2019.

Silvana Almeida
Secretária de Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 16 DIAS DO MÊS DE ABRIL  DE 2019 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN“ DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Duarte Júnior-Presidente
Deputado Adriano
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Dra. Helena Duailibe

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 002/2019  -  Emitido ao Projeto de Lei nº 044/

19, que Obriga no Estado do Maranhão, as empresas prestadoras de
serviços a informarem previamente aos consumidores os dados dos
funcionários que executarão os serviços demandados em suas residências
ou sede, e dá outras providências e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Adriano
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  24 de abril de 2019.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 25/04/2019 (Quinta-Feira)
HORÁRIO: 14 e 30 h
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

1. PROJETO DE LEI Nº 153/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial
ao Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense –
FUNDECMA, e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA.

2. PROJETO DE LEI Nº 163/2019, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a concessão de pensão especial a
Manoel Conceição Santos – RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA.

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2019, de
autoria do Poder Judiciário, que Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de
Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA.

4. PROJETO DE LEI Nº 040/2019, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que Dispõe sobre a exigência de valor mínimo,
para pagamento com cartão de crédito ou débito, no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

5. PROJETO DE LEI Nº 121/2019, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a destinação de
porcentagem específ ica das unidades de programas de
loteamentos sociais e de habitação popular a famílias
monoparentais e a mulheres vítimas de violência doméstica –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO.

6. PROJETO DE LEI Nº 138/2019, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre a proteção e defesa
dos consumidores de combustíveis, na forma que especifica   –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

7. PROJETO DE LEI Nº 126/2019, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que  Dispõe sobre a Obrigatoriedade de
Hospitais, Clínicas, Maternidades e demais Estabelecimentos
de Saúde da Rede Pública e Privada, no Estado do Maranhão,
promoverem o prontuário e a comunicação imediata de Recém-
Nascidos com deficiência, às Instituições, Associações e Entidades
especializadas e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
DOUTOR YGLÉSIO.

8. PROJETO DE LEI Nº 162/2019, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que Estabelece Diretrizes para implantação
do Programa Linhas de Produção no Estado do Maranhão e dá
outras providências – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO.

9. PROJETO DE LEI Nº 136/2019, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre a regulamentação
da cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas hipóteses que
especifica– RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

10. PROJETO DE LEI Nº 155/2019, de autoria da Senhora
Deputada Doutora Thaiza Hortegal, que Dispõe sobre o programa
de repouso aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares
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de enfermagem, no Estado do Maranhão   – RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

11. PROJETO DE LEI Nº 130/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Institui a Semana Estadual de
Incentivo a Doação de Órgãos e Tecidos no Estado do Maranhão,
e dá outras providências –  RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

12. PROJETO DE LEI Nº 135/2019 de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Declara de Utilidade Pública a Companhia
Folclórica e Cultural Raízes da Ilha, no Município de São Luís,
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

13. PROJETO DE LEI Nº 140/2019, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que Institui o Dia Estadual do Grêmio
Estudantil Livre, no âmbito do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES;

14. PROJETO DE LEI Nº 132/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Colinas – MA, como
Município de Interesse Turístico - RELATOR DEPUTADO
WENDELL LAGES;

15. PROJETO DE LEI Nº 095/2019, de autoria do Senhor
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, que Dispõe sobre obrigatoriedade de
botão de emergência em ônibus coletivos e dá outras providências
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA;

16. PROJETO DE LEI Nº 141/2019, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Alcântara – MA, como
Município de interesse Turístico  - RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

17. PROJETO DE LEI Nº 143/2019, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que Institui, no âmbito do Estado do
Maranhão, a Semana Estadual de Conscientização sobre o
Desperdício de Alimentos - RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

18. PROJETO DE LEI Nº 146/2019, de autoria do Senhor
Deputado Rildo Amaral, que Dispõe sobre a criação da Semana
Estadual da Saúde do Professor e dá outras providências –
RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

19. PROJETO DE LEI Nº 222/2018, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação da carteira de vacinação no ato da matrícula escolar
– RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA;

20. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 029/2019, de autoria
do Senhor Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a exigência
de comprovação de equidade salarial entre homens  e mulheres
para as empresas que contratarem com o Poder Público Estadual
e dá outras providências  - RELATOR DEPUTADO  RAFAEL
LEITOA;

21. PROJETO DE LEI Nº 109/2019, de autoria do Senhor
DEPUTADO ADRIANO, que Institui o Programa de Prevenção e
Tratamento do Câncer de Pênis (tumor peniano) e do HPV
masculino, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
ANTÔNIO PEREIRA;

22. PROJETO DE LEI Nº 115/2019, de autoria do Senhor
DEPUTADO RIGO TELES, que Institui o Programa de Prevenção
à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no
Estado do Maranhão e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA;

23. PROJETO DE LEI Nº 168/2019, de autoria da Senhora
Deputada Andreia Rezende, que Insere o Festejo de Santo Antônio,
no Município de Balsas, no Roteiro Oficial de Turismo Religioso
do Estado do Maranhão – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA;

24. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/
2019, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que Concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Policia
Militar Coronel Jorge Allen Guerra Luongo, natural da Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro - RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA;

25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/
2019, de autoria do Senhor Deputado Wellington Do Curso, que
Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora Maria
Juliana Rodovalho Doriqui - RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES;

26. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/
2019, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que propõe
nova redação ao art. 7º, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho
de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, dispositivo este alterado pelas
Resoluções Legislativas  nº 458/2004, nº 550/2008, nº 599/2010, nº
662/2012, nº 771/2016 e 910/2018 - RELATOR DEPUTADO
ANTONIO PEREIRA;

27. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/
2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Altera a
Resolução Legislativa nº 449/204, de 24 de junho de 2004, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
(designado nos Termos do inciso X, do Art.52 do Regimento Interno);

28. VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
054/2019, de autoria do Senhor Deputado Zé Gentil, que Dispõe sobre
a inclusão de dados na carteira de identidade emitida pelo Estado
do Maranhão, e dá outras providências – RELATOR DEPUTADO
FERNANDO PESSOA;

29. MOÇÃO Nº 005/2019, de autoria da Senhora Deputada
Thaíza Hortegal, que propõe Moção de Pesar aos familiares de
ALGENIR SANTOS FERREIRA, ex-secretário municipal de
Cultura e Turismo de Pinheiro, nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão manifesta seu pesar
aos familiares, pinheirenses e população da baixada maranhense,
diante da morte do professor Algenir Santos Ferreira, perda esta que
tomou de comoção a região pelo legado que Algenir Ferreira deixou
como educador e político atuante. Aos seus familiares e amigos,
nossas sinceras condolências.” - RELATOR DEPUTADO ZÉ
INÁCIO.

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 23 de abril de 2019. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 001 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 049/2018, de autoria do Poder

Executivo, Mensagem Governamental nº 019/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a composição, a organização, as
atribuições e o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde – CES/
MA, e dá outras providências.”

Vale relatar, que a propositura é fruto da discussão e construção
coletiva dos membros do Conselho Estadual de Saúde e visa à adequação
da Lei Estadual nº 7.528/2000, ao texto da Resolução nº 435/2012 do
Conselho Nacional de Saúde, que estabelece diretrizes para a
participação efetiva da sociedade do controle social do SUS.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade (Parecer nº 001/2019), vem agora o
projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

As modificações ora propostas operam no sentido de estimular
a participação da sociedade no controle da execução das Políticas
Públicas de Saúde, afim de atender à previsão constitucional, bem
como adequar-se ao próprio programa do Governo do Estado, como
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bem justifica a Mensagem Governamental. Essa justificativa por si só
atende a pertinência da matéria.

É inegável o caráter meritório da proposição, que estabelece
diretrizes para a participação efetiva da sociedade no controle social
do SUS, matéria regulamentada pela Lei Federal nº 8.142/90, que cria
os Conselhos de Saúde nas esferas Federal, Estadual e Municipal.

Entretanto, devemos apontar que nos parece por demais
imprecisa e aberta a equívocos interpretativos a redação proposta, por
determinar 1 (um) posto no Conselho Estadual de Saúde para, in verbis
“membros do Poder Legislativo Estadual, de entidades privadas
conveniadas ou sem finalidade lucrativa prestadoras de serviço de
relevância pública em saúde”. Sendo apenas um posto no Conselho em
tela, temos a redação mais de uma origem para a alocação de tal
representante. Caberia ao texto duas providencias alternativas: (a)
reservar um mínimo de um posto no Conselho para cada origem, ou (b)
esclarecer critério e regras para a determinação de quem apontaria o
representante para singular vaga.

Assim sendo, posicionamo-nos favoravelmente à inclusão de
tal representação do Poder Legislativo no Conselho Estadual de Saúde,
com a ressalva que consideramos o texto pouco claro e impreciso
quanto a quem ocuparia um dos postos no referido Conselho.
Entretanto, ao que pese nossa posição favorável, a redação proposta
para a louvável propositura necessita de redação mais precisa e
indicativa da titularidade de cada posto no Conselho Estadual de Saúde.

Portanto, nos termos do § 7º do Art.164 do Regimento Interno,
apresentamos a subemenda à Emenda nº 02/2019 de autoria do Senhor
Deputado Rafael Leitoa, que passa a ter a seguinte redação:

“Art. 2º
III – 05 (Cinco) membros provenientes de representação do
Poder Executivo Estadual e Municipal, 01 (um) membro do
Poder Legislativo Estadual e 01 (um) membro de entidades
privadas conveniadas ou sem finalidade lucrativa
prestadoras de serviços de relevância pública em saúde”.

Por fim, sugerimos que seja acrescentado o § 4º ao Art. 8º, cuja
necessidade demonstra-se pela existência do Acórdão nº 1130/2017,
do Tribunal de Contas da    União – TCU, que entre outras medidas,
determina que os entes federativos estabeleçam mecanismos para que
a autoridade máxima da direção do Sistema Único de Saúde – SUS (que,
nos Estados, é o Secretário de Saúde) não acumule a função de Presidente
do Conselho de Saúde, a fim de privilegiar o princípio da segregação
das funções de execução e fiscalização. Desse modo, o § 4º, do art. 8º,
do presente Projeto de Lei, deverá ter a seguinte redação:

“Art. 8º
(...)
§ 4º – O Secretário de Saúde do Estado não poderá, sob
nenhuma hipótese, presidir o Conselho Estadual da Saúde”.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente projeto de lei, com as modificações acima
propostas.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do

Projeto de Lei nº 049/2018, nos termos do voto do relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 24 de abril de 2019.

Presidente:  Deputado Doutor Yglésio, em exercício
Relator: Deputado  Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado  Rildo Amaral
Deputado Adriano
Deputado  Felipe dos Pneus

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
P A R E C E R Nº 002 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 093/2019, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que “Estabelece Diretrizes para a instituição
da Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia.”

Nos termos em que especifica a proposição, em epígrafe, a
Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia – PDG, poderá
nortear a elaboração e a implementação do Plano Estadual de
Desenvolvimento da Gastronomia – PLEDG, tendo por objetivo:
orientar as ações de governo voltadas ao fortalecimento da gastronomia
maranhense.

A cadeia produtiva da gastronomia é integrada por segmentos
da produção de insumos, de abastecimento e armazenamento, de
comércio, de indústria e de serviços.

A PDG será desenvolvida, no que couber, em articulação com
as diretrizes da política pública de turismo, bem como com as políticas
públicas, a sociedade civil e os órgãos e conselhos dos segmentos
integrantes da cadeia produtiva da gastronomia.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e técnica legislativa do projeto (Parecer nº 132/2019).
Posteriormente, a proposição de lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória, no que diz respeito ao incentivo
pelo Estado às atividades econômicas e diretrizes do desenvolvimento
estadual, nos termos do art. 30, inciso XI, alínea ‘e’ do Regimento
Interno desta Casa.

Analisando a proposição de Lei que estabelece diretrizes para
a instituição da Política Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia,
observa-se a importância do mesmo para a população maranhense.

A gastronomia, para além da necessidade por alimento, é uma
forma de manifestação sócio cultural, na qual se percebe influências
culturais sofridas pela população. No caso da gastronomia maranhense
são perceptíveis as influências da cultura francesa, portuguesa,
holandesa, libanesa, africana e indígena.

Pela influência cultural sofrida e pela utilização de insumos
regionais, a culinária maranhense é rica em sabores e diversidade de
pratos, um atrativo para os turistas. Pois juntamente com o patrimônio
histórico e as belezas naturais, a gastronomia maranhense é um fator
que atrai a visita de turistas ao Estado.

Instituir uma Política de Desenvolvimento da Gastronomia
significa incentivar a economia do Estado, tendo em vista que o setor
alimentício tem grande potencial de movimentar a economia local, seja
pelo consumo da população local, como por turistas.

Propor diretrizes que estimulem a gastronomia e
consequentemente o turismo, representam estimular a economia
maranhense, para gerar renda e benefícios à população.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, buscando promover condições para o
desenvolvimento econômico e social da população maranhense.

Em virtude dessas considerações, sob o aspecto econômico, o
presente projeto deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo,
visto que é inegável os objetivos da propositura para o desenvolvimento
econômico do Estado do Maranhão, conforme acima descrito. A medida
por si só atende a pertinência da matéria.
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VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, considerando presente a necessária
conveniência e oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do
Projeto de Lei nº 093/2019, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Assuntos Econômicos votam

pela aprovação do Projeto de Lei nº 093/2019, nos termos do voto
do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 24 de abril de 2019.
Presidente Deputado Fábio Macêdo
Relator  Deputado Zito Rolim

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado  Wendell Lages
Deputado Antônio Pereira
Deputado  Ciro Neto
Deputado  Leonardo Sá

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 005/2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei Ordinária nº. 098/2019, de autoria

do Poder Executivo, que Institui o Comitê Interinstitucional de
Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem Tributária do Estado do
Maranhão - CIRA.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica criado o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem
Tributária do Estado do Maranhão – CIRA, o qual terá a finalidade de
sugerir ou adotar, por meio dos órgãos e instituições públicas que o
integram, medidas judiciais e administrativas para o aprimoramento
das ações de busca da efetividade da defesa da ordem tributária e da
recuperação dos ativos de titularidade do Estado.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer,
tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da
matéria (Parecer nº 093/2019). Posteriormente, a proposição de lei
veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “d”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre o Sistema
Tributário Estadual.

O Projeto de Lei ora sob exame, atende ao Pleito do Tribunal
de Justiça e do Órgão do Ministério Público do Estado do Maranhão,
considerando para tanto o fortalecimento das ações de combate à
corrupção e à sonegação fiscal é medida que, além de se coadunar com
as disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
desenvolve a arrecadação tributária, desencoraja práticas nocivas ao
erário e, por conseguinte, contribui para o fortalecimento das políticas
públicas, como bem esclarece a Mensagem Governamental.

Assim sendo, nada mais cabe a esta relatoria, senão manifestar-
se, quanto ao mérito pela aprovação da proposição de Lei.

 Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar
em sede de análise de mérito legislativo no âmbito desta Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do

Projeto de Lei nº 098/2019, com a Emenda adotada no âmbito da
douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, considerando
atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade, bem como
satisfeita a adequação do Sistema Tributário Estadual.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
nº 098/2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 24 de abril de 2019.

Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator : Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Ciro Neto
Deputado Adelmo Soares
Deputado Adriano

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1995/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput,
c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa CAMEL ANDRÉ DE
GODOY FARAH EIRELI, CNPJ n°. 14.481.968/0001-91, para
efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Ten. Cel. Marcelo dos
Santos Jinkings (matrícula n° 1411735),  no Curso “Gerenciamento
de Incidentes e Planejamento de Contingência”, a ser realizado na
cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 30/04/2019 a 13/05/
2019 (1° Fase a Distância) e 15/05/2019 a 17/05/2019 (2° Fase
Presencial, na citada cidade), no valor total de R$ 2.680,00 (dois mil,
seiscentos e oitenta reais) visando proporcionar o aperfeiçoamento
na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-
SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 25 de
abril de 2019. Deputado Othelino Neto. Presidente ALEMA

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO EMERGENCIAL N.º 10/2019 . PARTES :
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
A EMPRESA UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., firmam
entre si o Segundo Apostilamento ao contrato supra.  OBJETO:
Emissão da Nota de Empenho n.º 2019NE000698, no valor de R$
202.648,00 (duzentos e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais),
em 11.04.2019. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001- Gestão Geral;
Função: 01- Legislativa; Subfunção: 302- Assistência Ambulatorial;
Programa: 0411- Apoio Administrativo; Ação: 4305- Assistência
Suplementar de Saúde; Subação: 000006- Assistência Suplementar de
Saúde no Maranhão; Natureza Despesa: 33.90.39.50- Servmedico-
Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais; Fonte de Recursos:
0.1.01.000000–Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de assistência médica
hospitalar e ambulatorial, exames complementares e serviços auxiliares
de diagnóstico e terapia, inclusive internações clinico-cirúrgicas,
obstétricas e terapia intensiva, tanto em caráter eletivo como emergencial
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para os servidores da ALEMA (Contratação Emergencial- 180 dias),
conforme Contrato n.º10.2019-AL. BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei
n.º 8.666/1993 e Processo Administrativo n.º 1969/2019-ALEMA.
DATA DE ASSINATURA: 17/04/2019. ASSINATURA :
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado
Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão.  São Luís – MA, 24 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 013/2017-AL . PARTES: ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA POLO
ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA.  CLAÚSULA
PRIMEIRA- DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado em 180
(cento e oitenta) dias o prazo de execução dos serviços, constante na
cláusula nona do ajuste, a contar de 04.04.2019. CLÁUSULA
SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA: Fica prorrogado em 12
(doze) meses o prazo de vigência do contrato, com início em 12 de
maio de 2019 e término em 12 de maio de 2020. CLÁUSULA
TERCEIRA-DO VALOR- Em virtude da solicitação de alteração do
layout do projeto, visando atender às necessidades atuais desta Casa
Legislativa, fica acrescido ao valor residual do contrato, o percentual
de 24,17 % (vinte e quatro vírgula dezessete por cento) que corresponde
à R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa; Gestão: 00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 031- Ação Legislativa; Programa: 0318- Gestão Legislativa;
Ação: 4628- Atuação Legislativa; Subação: 000011- Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Natureza Despesa:
44.90.51.80- Estudos e projetos; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000–
Recursos Ordinários- Tesouro- 0101000000; Histórico: Prorrogação
de prazo de execução/vigência do contrato e aditivo de valor referente
ao contrato n.º013/2017-AL- execução dos serviços de elaboração de
estudos e projetos de arquitetura e engenharia, resultado no Projeto
Básico e no Projeto Executivo para construção do Edifício do Complexo
de Serviços da ALEMA. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face às
despesas inerentes a este aditivo, foi emitida a nota de empenho n.º
2019NE000671, no valor de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos
reais) em 04/04/2019. BASE LEGAL: Lei 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 1373/2019 ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
04/04/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE- Assembleia
Legislativa do Maranhão- Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente e CONTRATADA-  POLO ARQUITETURA E
CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ n.º 01.822.637/0001-26. São Luís–
MA, 23 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO -
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO N.º 18/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
a empresa CARAVELAS TURISMO LTDA. OBJETO: Agenciamento
de viagens compreendendo informações de opções de voos, emissão,
reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas
(nacional e internacional), rodoviárias, fluvial e ferroviária para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. PRAZO: 12 (doze)
meses a contar da data da assinatura. VALOR: R$ 1.815.526,40 (um
milhão, oitocentos e quinze mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos.). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE
GESTORA: 010101–Assembleia Legislativa. GESTÃO: 00001 –
Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 - Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação
Legislativa. PROGRAMA: 0318 – Gestão Legislativa.  NATUREZA

DAS DESPESAS: 33.90.33.08 – Passagens Aéreas. AÇÃO: 4628 –
Atuação Legislativa. SUBAÇÃO: 000012 – Atuação Legislativa no
Estado do Maranhão (MANUTPARLAM). FONTE: 01.01.000000
– Recursos Ordinários - Tesouro. UNIDADE GESTORA: 010101–
Assembleia Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO:
01 - Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa.  NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.33.09 – Passagens Terrestres. AÇÃO: 4628 – Atuação
Legislativa. SUBAÇÃO: 000012 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTPARLAM). FONTE: 01.01.000000 – Recursos
Ordinários - Tesouro. UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 -
Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa.  NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.33.10 – Passagens Marítimas. AÇÃO: 4628 – Atuação
Legislativa. SUBAÇÃO: 000012 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTPARLAM). FONTE: 01.01.000000 – Recursos
Ordinários - Tesouro. UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 -
Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa.  NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.33.08 – Passagens Aéreas. AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa.
SUBAÇÃO: 000012 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTENÇÃO). FONTE: 01.01.000000 – Recursos Ordinários –
Tesouro - 0101000000. UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 -
Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa.  NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.33.09 – Passagens Terrestres. AÇÃO: 4628 – Atuação
Legislativa. SUBAÇÃO: 000012 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTENÇÃO). FONTE: 01.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. UNIDADE GESTORA: 010101–
Assembleia Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO:
01 - Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa.  NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.33.10 – Passagens Marítimas. AÇÃO: 4628 – Atuação
Legislativa. SUBAÇÃO: 000012 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTENÇÃO). FONTE: 01.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: Lei Federal n.º
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2019. ASSINATURAS:
CONTRATANTE – Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
e CARAVELAS TURISMO LTDA, CNPJ nº 06.280.986/0001-87,
através de seu representante legal Daniel Contente Martins.  São Luís
– MA, 17 de abril de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/
2019, referente a ARP n.º  031/2018-ALEMA.  OBJETO:
Fornecimento de materiais constantes da Ata de Registro de Preços nº
031/2018. BENEFICIÁRIA: Empresa S.O.SOARES COMÉRCIO E
SEVIÇOS LTDA. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias, a contar
da assinatura da Ordem de Fornecimento. NOTA DE EMPENHO: Nº
2019NE000501 de 02/04/2019, no valor de R$ 20.126,00 (vinte mil,
cento e vinte e seis reais) e Nº 2019NE000502 de 02/04/2019, no valor
de R$ 1.344,00 ( um mil trezentos e quarenta e quatro reais). DATA
DA ASSINATURA: 11/04/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE
– Leandro Aires Lima – Fiscal do Contrato, Valney de Freitas Pereira
– Diretor Geral da ALEMA e Empresa S.O.SOARES COMÉRCIO E
SEVIÇOS LTDA, CNPJ n.º 63.424.204/0001-70 – CONTRATADA,
através do seu representante legal José Soares Correia. São Luís/MA,
23 de abril de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO - Procurador-
Geral
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